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ประกาศโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
………………………………. 

 ตามที่โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดดอนทราย 
(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) พุทธศักราช ๒๕62 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0) โดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ได้เพ่ิมรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องรับกับนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลา
ในการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย 
การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่น ในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง โรงเรียนวัดดอนทราย 
(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 
พุทธศักราช ๒๕62 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖0) สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน  และปรับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด สอดคล้องกับ ค าสั่งสพฐ. ที่ ๑๒๓๙/๖๐ และประกาศ สพฐ.ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  
 ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อ                       ลงชื่อ 
 
                    (นายสุน เหรยีญจื้อ)                (นายสุระพล เอ่ียมธนานุรักษ์) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนทราย 
                                                                                       (สวุรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 
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กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้าง
เวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้
โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและ
จุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการ
ก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท า
หลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนา
หลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย ที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 
 
             (นายสุระพล เอ่ียมธนานุรักษ์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 
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วิสัยทัศน์โรงเรียน 
โรงเรียนวัดดอนทราย  มีความมุ่งม่ันพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมเต็มตามศักยภาพ

ของแต่ละบุคคล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บรรยากาศของสิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น 
สวยงามและปลอดจากยาเสพติด ครูและนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาครูและนักเรียน ให้มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดจากยาเสพติด 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์  สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในโรงเรียน 
5. ส่งเสริมให้ท้องถิ่น  ชุมชน  เอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
4. นักเรียนมีสุขภาพกายใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดจากยาเสพติด 
5.โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ส่งเสริมการเรียนรู้ 
6. ครูมีความรู้  ความสามารถและเป็นตัวอย่างที่ดี 
 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) พุทธศักราช 
๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  ดังนี้ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มุ่งให้ผู้เรียนเกิด

สมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
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 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 หลักสูตรโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

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

 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้นๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว  

เข้าใจความหมายของค าและข้อความที่อ่าน ตั้งค าถามเชิงเหตุผล ล าดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุป
ความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้ เข้าใจความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่  และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ และ มีมารยาทในการอ่าน 

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจ าวัน เขียนจดหมายลา
ครู เขียนเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

 เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ ตั้งค าถาม ตอบค าถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม และมี
มารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

 สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ความแตกต่างของค าและพยางค์ หน้าที่ของค า ในประโยค   
มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคง่ายๆ แต่ง ค าคล้องจอง แต่งค าขวัญ  
และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 

 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบายความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัยของค า ประโยค ข้อความ ส านวนโวหาร จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจค าแนะน า  
ค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านและน า
ความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน   
และเห็นคุณค่าสิ่งทีอ่่าน 

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค า  แต่งประโยคและเขียน
ข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ โครงเรื่องและแผนภาพความคิด  
เพ่ือพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  และมีมารยาทในการเขียน 

 พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดู ตั้ง
ค าถาม ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล  
พูดตามล าดับขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจาก การฟัง การดู  การสนทนา  
และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

 สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ส านวน ค าพังเพยและสุภาษิต รู้และเข้าใจ ชนิดและหน้าที่
ของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ใช้ ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้
อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี ๑๑  

 เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้าน ร้องเพลงพ้ืนบ้านของ
ท้องถิ่น  น าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดได้ 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) พุทธศักราช ๒๕๖2 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน  ๘๔๐  ชั่วโมง และรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน  ๔๐  ชั่วโมง และ
มีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 

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

 ๔.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 
การจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึ ดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็น
เครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลง
มือท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจ าเป็นต้องศึกษาท า
ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
๑)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ท้าทความสามารถของผู้เรียน 
  ๒)  ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่
เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
๕)  จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
  ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 

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

ค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างnๆ   
๓)  ลงมือปฏิบัติจรงิ  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ๔)  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น 
การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสาร
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่าง
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แท้จริง  สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร
ด าเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้  และเครือข่าย 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อ 
การเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ 

ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ควรค านึงถึง
หลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ   

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลส าเร็จ
นั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ สะท้อน
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสม
งาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือน
ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
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      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผล การเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   

 
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูล
จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมนิคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรยีน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็น
หลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

 (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียน
ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

     ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
  ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับ
ผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และ
ระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล การ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และ
ไม่ผ่าน 

     ๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ 
หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๑ ระดับ คือ 
ระดับประถมศึกษา  
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 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  

(๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้
ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้
ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  
  ๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ
และข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรียน และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 
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 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม 
ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
การบริหารจัดการหลักสูตร  
        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มี
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
ระดับชาติ 
         ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ โดยมีภารกิจ
ส าคัญ คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
ท้องถิ่น  รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม 
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร  
การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดท าระเบียบ
การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอ่ืน ๆ ในระดับท้องถิ่นได้
จัดท าเพ่ิมเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4. ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 160 160 160 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 120 120 120 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 880 880 880 880 880 
หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐40 ๑,๐40 ๑,๐40 ๑,๐40 ๑,๐40 ๑,๐40 
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ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 

- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษา 
- ประวัติศาสตร์ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ศิลปะ 
- การงานอาชีพ 
- ภาษาอังกฤษ 
- หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ภาษาไทย 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ภาษาไทย 

 
สาระที่ ๑    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑. อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และ

ข้อความสั้นๆ 
๒. บอกความหมายของค า และข้อความ

ที่อ่าน 

 การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า 
ค าคล้องจอง และข้อความทีป่ระกอบด้วย  ค า
พื้นฐาน  คือ ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ ค า รวมทั้งค าที่ใช้เรียนรู้ใน  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ประกอบดว้ย 
- ค าที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  
- ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง

ตามมาตรา 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า   
- ค าที่มีอักษรน า 

 ๓. ตอบค าถามเก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน 
๔. เล่าเร่ืองย่อจากเรื่องที่อ่าน 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

 การอ่านจบัใจความจากสื่อตา่ง ๆ เช่น 
    - นิทาน 
    - เร่ืองสั้นๆ 
    - บทร้องเล่นและบทเพลง 
    - เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ          

อย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเร่ืองที่
อ่าน 

 การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน   

 ๗. บอกความหมายของเคร่ืองหมาย  
หรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนั 

 การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 
ประกอบด้วย 

    - เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนั 

    - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดง
อันตราย 

 ๘. มีมารยาท ในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน  เช่น 
    - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
    - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
    - ไม่ท าลายหนงัสือ  

ป.๒ ๑. อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง 
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ                
ได้ถูกต้อง 

 การอ่านออกเสียงและการบอกวามหมายของค า 
ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ที่
ประกอบด้วยค าพืน้ฐานเพิ่มจาก  ป. ๑          
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. อธิบายความหมายของค าและ

ข้อความที่อ่าน 
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ค า  รวมทั้งค าที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 
- ค าที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 

  - ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม
มาตรา 

- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า   
- ค าที่มีอักษรน า  
- ค าที่มีตัวการันต ์
- ค าที่มี รร 
- ค าที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง 

 ๓. ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับ                 
เร่ืองที่อ่าน 

๔. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน 

๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

 การอ่านจบัใจความจากสื่อตา่ง ๆ เช่น 
    - นิทาน 
    - เร่ืองเล่าสั้น ๆ 
    - บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ 
    - เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น     
    - ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั   

 ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอและน าเสนอเร่ืองที่อ่าน 

 การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

 ๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ
ตามค าสัง่หรือข้อแนะน า 

 การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบตัิตามค าสั่ง
หรือข้อแนะน า 
- การใช้สถานที่สาธารณะ  
- ค าแนะน าการใช้เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นในบา้นและ

ในโรงเรียน 
 ๘.  มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน  เช่น 

    - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
    - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
    - ไม่ท าลายหนงัสือ 
    - ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่

ผู้อื่นก าลังอ่านอยู่  
ป.๓  ๑. อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นๆ 

และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว 

๒. อธิบายความหมายของค าและ
ข้อความที่อ่าน 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ
ค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรอง
ง่ายๆ ทีป่ระกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก  ป.๒ 
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ค า  รวมทั้งค าที่เรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 
- ค าที่มีตัวการันต ์
- ค าที่มี รร 
- ค าที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- ค าพ้อง 
- ค าพิเศษอื่นๆ เช่น ค าที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ 

 ๓. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชงิเหตุผล
เก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน 

 การอ่านจบัใจความจากสื่อตา่งๆ เช่น 
- นิทานหรือเร่ืองเกี่ยวกับท้องถิ่น   

 ๔. ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ 

๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน 

- เร่ืองเล่าสั้นๆ 
- บทเพลงและบทร้อยกรอง 
- บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันในท้องถิ่น

และชุมชน  

 ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ                 
อย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเร่ืองที่
อ่าน 

 การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

 ๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามค าสัง่หรือข้อแนะน า 

 การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบตัิตามค าสั่ง
หรือข้อแนะน า 
- ค าแนะน าตา่งๆ ในชีวิตประจ าวัน 
- ประกาศ ปา้ยโฆษณา และค าขวัญ 

 ๘. อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 

 การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ  
 

 ๙. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน  เช่น 
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
- ไม่ท าลายหนงัสือ 
- ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่

ผู้อื่นก าลังอ่าน  
ป.๔ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ        

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒.  อธิบายความหมายของค า ประโยค 

และส านวนจากเรื่องที่อ่าน                    

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย 
- ค าที่มี ร ล เป็นพยัญชนะตน้ 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าประสม 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- ประโยคที่มสี านวนเปน็ค าพงัเพย  สุภาษิต 

ปริศนาค าทาย  และเครื่องหมายวรรคตอน 
 การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ             

 ๓. อ่านเร่ืองสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนดและ
ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน 

๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               
จากเรื่องที่อ่าน 

 การอ่านจบัใจความจากสื่อตา่ง ๆ เช่น 
- เร่ืองสั้น ๆ 
- เร่ืองเล่าจากประสบการณ ์
- นิทานชาดก 
- บทความ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

โดยระบุเหตุผลประกอบ 
๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

- บทโฆษณา  
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

 เพื่อน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน - ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
  - สารคดีและบันเทิงคดี  

 ๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ
อย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน 

 การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

 ๘. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
ป.๕ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ        

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒. อธิบายความหมายของค า ประโยค

และข้อความที่เป็นการบรรยาย                  
และการพรรณนา 

๓.  อธิบายความหมายโดยนัย  จากเรื่อง
ที่อ่านอย่างหลากหลาย 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย    
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าที่มีตัวการันต ์
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 

- ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา 
- ข้อความที่มีความหมายโดยนยั 

 การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
 ๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก

เร่ืองที่อ่าน 
๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเร่ืองที่อ่านเพื่อน าไปใช้      
ในการด าเนินชีวิต         

 การอ่านจบัใจความจากสื่อตา่งๆ เช่น   
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ 
- บทโฆษณา      
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  

 ๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 
ข้อแนะน า และปฏบิัติตาม 

 การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า 
และปฏิบตัิตาม เชน่ 
- การใช้พจนานุกรม 
- การใช้วัสดุอุปกรณ ์
- การอ่านฉลากยา   
- คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับ

นักเรียน 
- ข่าวสารทางราชการ  

 ๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ
อย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน 

 การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

 ๘. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
ป.๖  ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ         

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ

บทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรอง ประกอบด้วย 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. อธิบายความหมายของค า ประโยค

และข้อความที่เป็นโวหาร  
- ค าที่มีอักษรน า 

  - ค าที่มีตัวการันต ์
- ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข้อความที่เป็นโวหารตา่งๆ  
- ส านวนเปรียบเทียบ 

 การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

 ๓. อ่านเร่ืองสั้นๆ อย่างหลากหลาย   โดย
จับเวลาแลว้ถามเก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน 

๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เร่ืองที่อ่าน 

 การอ่านจบัใจความจากสื่อตา่งๆ เช่น      
- เร่ืองสั้น ๆ  
- นิทานและเพลงพื้นบ้าน 
- บทความ  

 ๕. อธิบายการน าความรู้และความคิด 
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสนิใจแก้ปญัหา  
ในการด าเนินชีวิต 

- พระบรมราโชวาท 
- สารคด ี
- เร่ืองสั้น 

- งานเขียนประเภทโน้มน้าว 
- บทโฆษณา  
- ข่าว และเหตุการณ์ส าคัญ   

 การอ่านเร็ว 
 ๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง  

ข้อแนะน า และปฏบิัติตาม  
 

 การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า 
และปฏิบตัิตาม 
- การใช้พจนานุกรม 

  - การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  - ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และการ

ใช้สถานที่สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น  
 ๗. อธิบายความหมายของข้อมูล  จาก

การอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูม ิและ
กราฟ 

 การอ่านข้อมูลจากแผนผงั แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ 

 
 ๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ และ

อธิบายคุณค่าทีไ่ด้รับ 
 การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

 ๙. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
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สาระที่ ๒    การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียนตัวอักษรไทย 
 ๒. เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 

 
 การเขียนสื่อสาร 

- ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
- ค าพื้นฐานในบทเรียน   

  - ค าคล้องจอง 
- ประโยคงา่ยๆ 

 ๓. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน เชน่ 
- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขดีฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ

บุคคล 
ป.๒ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียนตัวอักษรไทย 
 ๒. เขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกับประสบการณ์  การเขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกับประสบการณ์ 
 ๓. เขียนเร่ืองสั้นๆ ตามจินตนาการ  การเขียนเร่ืองสั้นๆ ตามจินตนาการ 
 ๔. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน  เชน่ 

- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขดีฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ

บุคคล 
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อืน่หรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย  

ป.๓  ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียน ตัวอักษรไทย 

 ๒ เขียนบรรยายเก่ียวกับสิ่งใดสิง่หนึ่ง  ได้
อย่างชัดเจน 

 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ 
สิ่งของ สถานที่  

 ๓. เขียนบันทึกประจ าวัน  การเขียนบนัทึกประจ าวัน 
 ๔. เขียนจดหมายลาครู  การเขียนจดหมายลาครู 
 ๕. เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการจากค า ภาพ และ

หัวข้อที่ก าหนด 
 ๖. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน  เชน่ 

- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขดีฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ

บุคคล 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อืน่หรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย  

ป.๔ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
คร่ึงบรรทัด             

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 ๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม 

 การเขียนสื่อสาร เชน่ 
- ค าขวัญ 

  - ค าแนะน า   
 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ

ความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน 
 การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

ไปพัฒนางานเขียน  
 

 ๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ   การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน  
ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ จดหมาย    
ค าสอน       

 ๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบดิามารดา    การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  
 

 ๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า    

 การเขียนบนัทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า    

 ๗. เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
 ๘. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ป.๕ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
คร่ึงบรรทัด       

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        
คร่ึงบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกตอ้งชัดเจน 
และเหมาะสม 

 

 การเขียนสื่อสาร เชน่  
- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร 
- ค าแนะน าและค าอธิบายแสดงขั้นตอน  

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน 

 การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ไปพัฒนางานเขียน 

 ๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน 
ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ 
แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย    

 ๕. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  การเขียนจดหมายถึงผูป้กครองและญาติ 
 ๖. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

ได้ตรงตามเจตนา 
 การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 

 ๗. กรอกแบบรายการต่างๆ 
  

 การกรอกแบบรายการ 
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 
- ธนาณัต ิ
- แบบฝากส่งพัสดไุปรษณียภัณฑ์ 

 ๘. เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๙. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ป.๖ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และ
คร่ึงบรรทัด 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        
คร่ึงบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม 

 การเขียนสื่อสาร เชน่  
- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร 
- ประกาศ   

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน          

 การเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิด 

๔. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความ 
 ๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน  

ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ 
แถลงการณ์  จดหมาย  ค าสอน โอวาท            
ค าปราศรัย สนุทรพจน์ รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง    

 ๖. เขียนจดหมายส่วนตัว  การเขียนจดหมายสว่นตัว 
- จดหมายขอโทษ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 
- จดหมายแสดงความเห็นใจ 
- จดหมายแสดงความยินด ี

 ๗. กรอกแบบรายการต่างๆ 
 

 การกรอกแบบรายการ 
- แบบค าร้องต่างๆ 
- ใบสมัครศึกษาต่อ 
- แบบฝากส่งพสัดุและไปรษณยีภัณฑ์ 

 ๘. เขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สร้างสรรค ์

 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 

 ๙. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
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สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคดิ และความรู้สึกใน
โอกาสตา่ง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ฟังค าแนะน า ค าสัง่งา่ยๆ และปฏิบัตติาม  การฟังและปฏิบตัิตามค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ 

 ๒. ตอบค าถามและเลา่เร่ืองที่ฟังและดู ทั้ง
ที่เป็นความรู้และความบันเทิง 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและด ู

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทัง้ที่เป็นความรู้
และความบันเทิง เชน่ 
- เร่ืองเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 
- นิทาน  
-  การ์ตูน 
-  เร่ืองขบขัน  

 ๔. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  
 

 การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น 
- การแนะน าตนเอง 
- การขอความช่วยเหลือ 
- การกล่าวค าขอบคุณ 
- การกล่าวค าขอโทษ   

 ๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด   มารยาทในการฟัง เชน่ 
- ตั้งใจฟัง ตามองผูพู้ด 
- ไม่รบกวนผู้อืน่ขณะที่ฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน

ขณะที่ฟัง 
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  

  มารยาทในการดู เชน่ 
- ตั้งใจดู 
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ

ของผู้อ่ืน  
  มารยาทในการพูด เชน่    

- ใช้ถ้อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะทีผู่้อื่นก าลังพูด  

ป.๒ ๑. ฟังค าแนะน า ค าสั่งที่ซบัซ้อน  และ
ปฏิบัติตาม 

 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ้อน 

 ๒. เล่าเร่ืองที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง 

๓. บอกสาระส าคัญของเร่ืองที่ฟงัและด ู
๔. ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับ

เร่ืองที่ฟังและด ู

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทัง้ที่เป็นความรู้
และความบันเทิง  เชน่ 
- เร่ืองเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 
- นิทาน การ์ตูน และเร่ืองขบขัน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

จากเรื่องที่ฟังและด ู
- รายการส าหรับเด็ก 
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
- เพลง  

 ๖. พูดสื่อสารไดช้ัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์  

 

 การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น 
- การแนะน าตนเอง 
- การขอความช่วยเหลือ 
- การกล่าวค าขอบคุณ 
- การกล่าวค าขอโทษ 
- การพูดขอร้องในโอกาสต่าง ๆ 
- การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน               

 ๗. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด   มารยาทในการฟัง เชน่ 
- ตั้งใจฟัง ตามองผูพู้ด 
- ไม่รบกวนผู้อืน่ขณะที่ฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน

ขณะที่ฟัง 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  

  มารยาทในการดู เชน่ 
- ตั้งใจดู 
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ

ของผู้อ่ืน  
  มารยาทในการพูด เชน่ 

- ใช้ถ้อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะทีผู่้อื่นก าลังพูด 
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือ

เสียหาย  
ป.๓  ๑. เล่ารายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองที่ฟังและ

ดูทั้งที่เป็นความรู้และความบนัเทิง 
๒. บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 
๓. ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับ

เร่ืองที่ฟังและด ู
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

จากเรื่องที่ฟังและด ู

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดทูัง้ที่เป็นความรู้
และความบันเทิง เชน่ 
- เร่ืองเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก        
- นิทาน การ์ตูน เร่ืองขบขัน 
- รายการส าหรับเด็ก  
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
- เพลง  

 ๕. พูดสื่อสารไดช้ัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค ์

 การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น 
- การแนะน าตนเอง 
- การแนะน าสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การแนะน า/เชิญชวนเก่ียวกับการปฏิบัติตนใน

ด้านตา่งๆ เชน่  การรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย         

  - การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
- การพูดในโอกาสตา่งๆ เชน่ การพูดขอร้อง 

การพูดทักทาย   การกลา่วขอบคุณและขอ
โทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม                

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด   มารยาทในการฟัง เชน่ 
- ตั้งใจฟัง ตามองผูพู้ด 
- ไม่รบกวนผู้อืน่ขณะที่ฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน

ขณะที่ฟัง 
- ไม่แสดงกิริยาทีไ่ม่เหมาะสม เช่น โห่ ฮา หาว  
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  

  มารยาทในการดู เชน่ 
- ตั้งใจดู 
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ

ของผู้อ่ืน  
  มารยาทในการพูด เชน่ 

- ใช้ถ้อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะทีผู่้อื่นก าลังพูด 
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือ

เสียหาย  
ป.๔ 

  
๑. จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก

เร่ืองที่ฟังและด ู
๒. พูดสรุปความจากการฟังและดู 
๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น         

และความรู้สึกเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังและด ู
๔. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชงิเหตุผล

จากเรื่องที่ฟังและด ู

 การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและดู  ในชีวิตประจ าวนั 

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ 
ความคิดในเร่ืองที่ฟังและดู  จากสื่อต่างๆ เช่น    
- เร่ืองเล่า    
- บทความสั้นๆ    
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
- โฆษณา 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  - เร่ืองราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕. รายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษา

ค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการ
สนทนา 

 การรายงาน เชน่ 
- การพูดล าดบัขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
- การพูดล าดบัเหตุการณ์   

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ป.๕ ๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น  และ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ 
ความคิดในเร่ืองที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เชน่   

 ๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชงิเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและด ู

๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง      
ที่ฟังและดูอยา่งมีเหตุผล 

- เร่ืองเล่า   
- บทความ   
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
- โฆษณา   
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 การวิเคราะห์ความนา่เชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
ในชีวิตประจ าวนั 

 ๔. พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการ
สนทนา 

 การรายงาน เชน่ 
- การพูดล าดบัขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
- การพูดล าดบัเหตุการณ์  

 ๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ป.๖ 

 
๑. พูดแสดงความรู้    ความเข้าใจ

จุดประสงค์ของเร่ืองที่ฟังและด ู
๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชงิเหตุผล   

จากเรื่องที่ฟังและด ู

 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์
ของเร่ืองที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่ 
- สื่อสิ่งพิมพ ์
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง
และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 

 การวิเคราะห์ความนา่เชื่อถือจากการฟังและดสูื่อ
โฆษณา 

 ๔. พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการ
สนทนา 

 การรายงาน เชน่ 
- การพูดล าดบัขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
- การพูดล าดบัเหตุการณ์  

 ๕. พูดโน้มนา้วอย่างมีเหตุผล   และ
น่าเชื่อถือ 

 

 การพูดโน้มนา้วในสถานการณ์ต่างๆ เชน่ 
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
- การรณรงค์ด้านต่างๆ 
- การโต้วาที        

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ 

และเลขไทย 
 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
 เลขไทย 

 ๒. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของ
ค า 

     

 การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเปน็ค า 
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมต่รงตาม

มาตรา   
 การผันค า 
 ความหมายของค า 

 ๓. เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ  การแต่งประโยค 
 ๔. ต่อค าคล้องจองง่ายๆ  ค าคล้องจอง 

ป.๒ ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ 
และเลขไทย 

 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
 เลขไทย 

 ๒. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของ
ค า 

 
 

 การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเปน็ค า 
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมต่รงตาม

มาตรา 
 การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 
 ค าที่มีตัวการันต ์
 ค าที่มีพยญัชนะควบกล้ า 
 ค าที่มีอักษรน า 
 ค าที่มีความหมายตรงข้ามกนั 
 ค าที่มี รร 
 ความหมายของค า 

 ๓. เรียบเรียงค าเป็นประโยคไดต้รงตาม
เจตนาของการสื่อสาร 

 การแต่งประโยค  
 การเรียบเรียงประโยคเปน็ข้อความสั้นๆ 

 ๔. บอกลักษณะค าคล้องจอง  ค าคล้องจอง 
 ๕. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ    

ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถิ่น 

ป.๓  ๑. เขียนสะกดค าและบอกความหมา     
ของค า 

 

 การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเปน็ค า 
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมต่รงตาม

มาตรา 
   การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 

 ค าที่มีพยญัชนะควบกล้ า 
 ค าที่มีอักษรน า 
 ค าทีป่ระวิสรรชนีย์และค าทีไ่ม่ประวิสรรชนีย์ 
 ค าที่มี ฤ ฤๅ 
 ค าที่ใช้ บัน บรร 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ค าที่ใช้ รร 
 ค าที่มีตัวการันต ์

 ความหมายของค า 

 ๓. ระบุชนิดและหนา้ที่ของค าในประโยค 
 

 ชนิดของค า ได้แก ่
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 

 ๔. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า          การใช้พจนานุกรม 
 ๕. แต่งประโยคงา่ยๆ 

 
 การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ 

- ประโยคบอกเล่า 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคค าถาม 
- ประโยคขอร้อง 
- ประโยคค าสั่ง 

 ๖. แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ 
 

 ค าคล้องจอง 
 ค าขวัญ 

 ๗. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ    
ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกบักาลเทศะ 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถิ่น 

ป.๔ 
  

๑. สะกดค าและบอกความหมายของค าใน
บริบทตา่งๆ 

 ค าในแม่ ก กา   
 มาตราตัวสะกด 
 การผันอักษร 
 ค าเปน็ค าตาย 
 ค าพ้อง 

 ๒. ระบุชนิดและหนา้ที่ของค าในประโยค 
 

 ชนิดของค า ได้แก ่
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา   
- ค าวิเศษณ์ 

 ๓ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า          การใช้พจนานุกรม 
 ๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 

 
 ประโยคสามญั 
    - ส่วนประกอบของประโยค                   
    - ประโยค  ๒  ส่วน 
    - ประโยค  ๓  ส่วน 

 ๕. แต่งบทร้อยกรองและค าขวัญ  กลอนสี ่
 ค าขวัญ 

 ๖. บอกความหมายของส านวน   ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสภุาษิต 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ

ภาษาถิ่นได ้
 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถิ่น 

ป.๕ ๑. ระบุชนิดและหนา้ที่ของค าในประโยค 
 

 ชนิดของค า ได้แก ่
    - ค าบุพบท 
    - ค าสันธาน 
    - ค าอุทาน 

 ๒. จ าแนกส่วนประกอบของประโยค  ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
 ๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ

ภาษาถิ่น 
 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถิน่ 

 ๔. ใช้ค าราชาศัพท ์  ค าราชาศัพท ์
 ๕. บอกค าภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย  ค าที่มาจากภาษาตา่งประเทศ 
 ๖. แต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี ๑๑ 
 ๗. ใช้ส านวนได้ถูกต้อง             ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสภุาษิต 

ป.๖ 
 

๑. วิเคราะห์ชนิดและหนา้ที่ของค าใน
ประโยค       

 

 ชนิดของค า 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 
- ค าวิเศษณ์ 
- ค าบุพบท 
- ค าเชื่อม 
- ค าอุทาน 

 ๒. ใช้ค าได้เหมาะสมกบักาลเทศะและ
บุคคล 

 

 ค าราชาศัพท ์
 ระดับภาษา 
 ภาษาถิ่น 

 ๓. รวบรวมและบอกความหมายของ      
ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

 ค าที่มาจากภาษาตา่งประเทศ 
 

 ๔. ระบุลักษณะของประโยค 
 

 กลุ่มค าหรือวล ี
 ประโยคสามญั 
 ประโยครวม 

 ประโยคซ้อน 
 ๕. แต่งบทร้อยกรอง  กลอนสุภาพ 

 ๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เปน็
ค าพังเพย และสุภาษิต 

 ส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 
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สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
ส าหรับเด็ก 

 

 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
เช่น 
- นิทาน 
- เร่ืองสั้นง่ายๆ 
- ปริศนาค าทาย 
- บทร้องเล่น 
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

 ๒. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  
และบทร้อยกรองตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรอง 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ป.๒ ๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ    
การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
เช่น 
- นิทาน 
- เร่ืองสั้นง่ายๆ 
- ปริศนาค าทาย 
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

 ๒. ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น 
 
 

 บทร้องเล่นที่มีคุณค่า 
    - บทร้องเล่นในท้องถิ่น 
    - บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย  

 ๓. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามที่ก าหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ป.๓  ๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน 

๒. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก 
เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๓. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดี  
ที่อ่าน 

 วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน 
- นิทานหรือเร่ืองในท้องถิ่น 
- เร่ืองสั้นง่ายๆ ปริศนาค าทาย 
- บทร้อยกรอง 
- เพลงพื้นบา้น 
- เพลงกล่อมเด็ก     
- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ  ตาม

ความสนใจ  
 ๔.  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ

บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ป.๔ 
  

๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือ
นิทานคติธรรม 

๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพือ่น าไปใช้
ในชีวิตจริง 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้าน 
- นิทานคติธรรม 

- เพลงพื้นบา้น 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม

ความสนใจ  
 ๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน  เพลงพืน้บา้น 
 ๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ

บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ป.๕ ๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่
อ่าน 

๒. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริง 

๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบา้น 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม

ความสนใจ  

 ๔.  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ป.๖ 
 

 ๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี  
หรือวรรณกรรมที่อ่าน 

 ๒. เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง  
และนิทานพืน้บา้นของท้องถิ่นอ่ืน 

 ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อ่านและน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง              

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอื่น 
- นิทานคติธรรม   
- เพลงพื้นบา้น 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม

ความสนใจ 

 ๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

หลักสูตรแกนกลาง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง คณิตศาสตร์ 

 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐานค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ
จ านวนผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ  สมบัติของการด าเนินการและน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกจ านวนของสิ่งต่างๆแสดงสิ่งต่างๆ
ตามจ านวนที่ก าหนดอ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแสดงจ านวนนับไม่
เกิน๑๐๐และ๐ 
๒. เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน๑๐๐และ
๐โดยใช้เครื่องหมาย = ≠>< 
๓. เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน๑๐๐และ๐
ตั้งแต๓่ถึง๕จ านวน 
 

จ านวนนับ๑ถึง๑๐๐และ๐ 
- การนับทีละ๑และทีละ๑๐ 
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลข
ไทยแสดงจ านวน 
- การแสดงจ านวนนับไม่เกิน๒๐ในรูป
ความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย – 
ส่วนรวม (part – whole relationship)  
- การบอกอันดับที่ 
- หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย 
= ≠ >< 
- การเรียงล าดับจ านวน 

๔. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไม่
เกิน๑๐๐และ๐ 
๕. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวกและโจทย์ปัญหาการลบของจ านวน
นับไม่เกนิ๑๐๐และ๐ 

การบวกการลบจ านวนนับ๑ถึง๑๐๐และ๐ 
- ความหมายของการบวกความหมายของการลบ
การหาผลบวกการหาผลลบและความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบ
และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาค าตอบ 

ป.๒ ๑. บอกจ านวนของสิ่งต่างๆแสดงสิ่งต่างๆ
ตามจ านวนที่ก าหนดอ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับไม่เกิน๑,๐๐๐และ๐ 
๒. เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน๑,๐๐๐
และ๐โดยใช้เครื่องหมาย= ≠>< 
๓. เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน๑,๐๐๐
และ๐ตั้งแต๓่ถึง๕จ านวนจากสถานการณ์
ต่างๆ 

จ านวนนับไม่เกิน๑,๐๐๐และ๐ 
- การนับทีละ๒ทีละ๕ทีละ๑๐และทีละ๑๐๐ 
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวน 
- จ านวนคู่จ านวนคี่ 
- หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๔. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไม่
เกิน๑,๐๐๐และ๐ 
๕. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน๑หลัก
กับจ านวนไม่เกิน๒หลัก 
๖. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน๒
หลักตัวหาร๑หลักโดยที่ผลหารมี๑หลักท้ัง
หารลงตัวและหารไม่ลงตัว 
๗. หาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคน
ของจ านวนนับไม่เกิน๑,๐๐๐และ๐ 
๘. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา๒
ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน๑,๐๐๐และ
๐ 

การบวกการลบการคูณการหารจ านวนนับ 
ไม่เกิน๑,๐๐๐และ๐ 
- การบวกและการลบ 
- ความหมายของการคูณความหมายของการหาร
การหาผลคูณการหาผลหารและเศษและ
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร 
- การบวกลบคูณหารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมทั้งห าค าตอบ 

ป.๓ ๑. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลข
ไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐และ๐ 
๒. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ
ไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐จากสถานการณ์ต่างๆ 

จ านวนนับไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐และ๐ 
- การอ่านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจ านวน 
- หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 

๓. บอกอ่านและเขียนเศษส่วนแสดง
ปริมาณสิ่งต่างๆและแสดงสิ่งต่างๆตาม
เศษส่วนที่ก าหนด 
๔. เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน
โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 
 
 

เศษส่วน 
- เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 
 

๕. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไม่
เกิน๑๐๐,๐๐๐และ๐ 

การบวกการลบการคูณการหารจ านวนนับ 
ไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐และ๐ 
- การบวกและการลบ 
- การคูณการหารยาวและการหารสั้น 
- การบวกลบคูณหารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา
พร้อมทั้งหาค าตอบ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๖. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน๑
หลักกับจ านวน 

ไม่เกิน๔หลักและจ านวน๒หลักกับ
จ านวน๒หลัก 
๗. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน๔
หลักตัวหาร๑หลัก 
๘. หาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคน
ของจ านวนนับไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐และ๐ 
๙. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา๒
ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐และ๐ 
๑๐.หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากันและผลบวกไม่เกิน๑และหาผล
ลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 
๑๑.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน๑และโจทย์ปัญหาการลบ
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

 

 

ป.๔ ๑. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือของจ านวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง 
ๆ 

จ านวนนับท่ีมากกว่า๑๐๐,๐๐๐และ๐ 
- การอ่านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจ านวน- หลักค่าประจ าหลัก
และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน- 
ค่าประมาณของจ านวนนับและการใช้
เครื่องหมายค่าประมาณ 

 

ป.๔ 
 
 
 

๓. บอก อ่านและเขียนเศษส่วน  จ านวน
คละ แสดงปริมาณสิ่งต่างๆตามเศษส่วน 
จ านวนคละท่ีก าหนด           ๔. 
เปรียบเทียบเรียงล าดับเศษส่วน  จ านวน
คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัว
หนึ่ง 

เศษส่วน 
- เศษส่วนแท้เศษเกิน 
- จ านวนคละ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคละและเศษเกิน 
- เศษส่วนที่เท่ากันเศษส่วนอย่างต่ า 
และเศษส่วนที่เท่ากับจ านวนนับ 
- การเปรียบเทียบเรียงล าดับเศษส่วน 
และจ านวนคละ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

5. อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆและ
แสดงสิ่งต่าง ๆตามทศนิยมที่ก าหนด 
6. เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่
เกิน 3 ต าแหน่ง จากสถานการณ์ต่าง ๆ  

ทศนิยม  
- การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต าแหน่ง ตามปริมาณท่ีก าหนด  
- หลัก ค่าประจ าหลัก ค่าของเลขโดด 
ในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลข
แสดงทศนิยมในรูปกระจาย  
- ทศนิยมที่เท่ากัน  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม 

7. ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ 
การคูณ การหารจากสถานการณ์อย่าง
สมเหตุสมผล 
8. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวก ประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับที่
มากกว่า 100,000 และ 0 
9. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวนหลาย
หลัก 2 จ านวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัว
ตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 
10. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจ านวนนับ และ 0 
11. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอน  
12. สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ
จ านวนนับและ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ 

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ ท่ี
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การ
คูณ การหาร 
- การบวกและการลบ  
- การคูณและการหาร  
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมทั้งหาค าตอบ 

ป.4 13.หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ
จ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของอีกตวัหนึ่ง 
14. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การบวก  และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน 
และจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

การบวก การลบเศษส่วน 
 - การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ 
 - การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา 
การลบเศษส่วนและจ านวนคละ 
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15. หาผลบวก ผลลบ ของทศนิยมไม่เกิน 
3 ต าแหน่ง  
16.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การบวก  การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยม
ไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  

การบวก การลบทศนิยม 
 - การบวก การลบทศนิยม 
 - การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยม 
ไม่เกิน ๒ ขั้นตอน 

ป.๕ 
 
 

 

๑.  เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัว
ประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 
ในรูปทศนิยม  

ทศนิยม 
 - ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
 - ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง ที่
เป็นจ านวนเต็ม ทศนิยม ๑ ต าแหน่ง และ ๒ 
ต าแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ค่าประมาณ 

๒.  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
โดยใช้บัญญัติไตรยางค์ 

จ านวนนับและ ๐ การบวก การลบ การคูณ
และการหาร 
- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 

๓.  หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
4. หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
5. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 
ขั้นตอน 

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การ
หารเศษส่วน 
 - การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ 
- การบวก การลบของเศษส่วนและจ านวนคละ - 
การคูณ การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ - 
การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ 
จ านวนคละ 
 - การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 

 
 

6. หาผลคูณของทศนิยม ที่ผลคูณเป็น
ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
7. หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง และตัวหาร
เป็นจ านวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 
3 ต าแหน่ง 
8. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 
ขั้นตอน  

การคูณการหารทศนิยม 
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวกการลบการ
คูณการหารทศนิยม 
- การคูณทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 
 

 

 

 9. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อย
ละไม่เกิน 2 ขั้นตอน ของจ านวนนับที่
มากกว่า 100,000 และ 0  

ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์  
- การอ่านและการเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ – 
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๖ ๑.  เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและ
จ านวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ 

เศษส่วน 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนและ
จ านวนคละโดยใช้ความรู้เรื่องค.ร.น.  

๒. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาณ 2 ปริมาณจากข้อความหรือ
สถานการณ์แต่ละปริมาณเป็นจ านวนนับ 
๓. หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่
ก าหนดให้ 

อัตราส่วน 
- อัตราส่วนอัตราส่วนที่เท่ากันและมาตราส่วน 
 

4. หา ห.ร.ม. ของจ านวนนับไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง 
5. หา ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง 
6. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

จ านวนนับและ๐ 
- ตัวประกอบจ านวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะ
และการแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม. และค.ร.น.  
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับห.ร.ม. และค.ร.น. 

7. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ของเศษส่วนและจ านวนคละ 

การบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน 
- การบวกการลบเศษส่วนและจ านวนคละโดยใช้
ความรู้เรื่องค.ร.น.  
- การบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 

8. แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เศษส่วนและจ านวนคละ 2-3 ขั้นตอน 

9. หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและ
ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
10.แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมไม่
เกิน 3 ขั้นตอน 

ทศนิยมและการบวกการลบการคูณการหาร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 
(รวมการแลกเงินต่างประเทศ)  

11. แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาอัตราส่วน 
12.แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาร้อยละ 2-3 ขั้นตอน 

อัตราส่วนและร้อยละ  
- การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน  
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
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สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม  และ
น าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวน

ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ๑และทีละ๑๐และ
ระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิต
และรูปอ่ืนๆที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ ามี๒รูป 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ
๑และทีละ๑๐ 
- แบบรูปซ้ าของจ านวนรูปเรขาคณิตและรูป
อ่ืนๆ 

ป.๒ - แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ
๒ทีละ๕และทีละ๑๐๐ 
- แบบรูปซ้ า 

ป.๓  

๑. ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวน
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกัน 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ
เท่าๆกัน 

ป.4 - แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการคูณการ
หารด้วยจ านวนเดียวกัน 

ป.๕ - - 
ป.๖ ๑. แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหา

เกี่ยวกับแบบรูป 
แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการคูณการ
หารด้วยจ านวนเดียวกัน 
- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วย

แก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ – – 
ป.๒ – – 
ป.๓ – – 
ป.๔ – – 
ป.๕ - - 
ป.6 - - 
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สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและ
น าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็น

เซนติเมตรเป็นเมตร 
 

ความยาว 
- การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร
เป็นเมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับ
ความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 

๒. วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม
เป็นขีด 
 

น้ าหนัก 
- การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 
- การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
- การเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็น 

 ขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับ
น้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 

ป.๒ ๑. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วย
เดียวกัน 

เวลา 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที(ช่วง๕
นาท)ี  
- การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็น
นาท ี
- การอ่านปฏิทิน 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

๒. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตร
และเซนติเมตร 
๓. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวกการลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็น
เมตรและเซนติเมตร 
 

ความยาว 
- การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มี
หน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร 

๔. วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม
และกรัมกิโลกรัมและขีด 
๕. แสดงวิธีห าค าตอบของโจทย์ปัญหาการ

น้าหนัก 
- การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัม
และขีด 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
บวกการลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด 
 

- การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
- การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัมกิโลกรัมกับขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมี
หน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด 

๖. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร 
 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชาช้อน
โต๊ะถ้วยตวงลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็น
ช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงลิตร 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ 

  ความจุที่มีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวง
ลิตร 

ป.๓ ๑. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเงิน 
 

เงิน 
- การบอกจ านวนเงินและเขียนแสดงจ านวน
เงินแบบใช้จุด 
- การเปรียบเทียบจ านวนเงินและการแลกเงิน 
- การอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 

๒. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา 

เวลา 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 
- การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.)  
หรือทวิภาค (:) และการอ่าน 
- การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงกับนาที 
- การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุ
เวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและ
ระยะเวลา 

 ๓. เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสมวัด
และบอกความยาวของสิ่งต่างๆเป็นเซนติเมตร
และมิลลิเมตรเมตรและเซนติเมตร 
๔. คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็น
เซนติเมตร 

ความยาว 
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตรเมตรและเซนติเมตรกิโลเมตรและ
เมตร 
- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๕. เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตร
กับมิลลิเมตรเมตรกับเซนติเมตรกิโลเมตรกับ
เมตรจากสถานการณ์ต่างๆ 
๖. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร
และมิลลิเมตรเมตรและเซนติเมตรกิโลเมตร
และเมตร 
 

- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็น
เซนติเมตร 
-การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 

 ๗. เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสมวัดและบอก
น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัม 
๘. คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
๙. เปรียบเทียบน้ าหนักระหว่างกิโลกรัมกับ
กรัมเมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ์
ต่างๆ 
๑๐.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม
เมตริกตันกับกิโลกรัม 

น้ าหนัก 
- การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็น
ขีด 
- การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัมเมตริกตันกับกิโลกรัม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก 

 ๑๑.เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสมวัดและ
เปรียบเทียบปริมาตรความจุเป็นลิตรและ
มิลลิลิตร 
๑๒.คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
๑๓. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็น
ลิตรและมิลลิลิตร 
 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและ
มิลลิลิตร 
- การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตรช้อนชา
ช้อนโต๊ะถ้วยตวงกับมิลลิลิตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ
ความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 

ป.๔ ๑. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลา 

เวลา 
- การบอกระยะเวลาเป็นวินาทีนาทีชั่วโมง 
วันสัปดาห์เดือนปี 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา 
- การอ่านตารางเวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

๒. วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ การวัดและสร้างมุม 
- การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
- การสร้างมุมเม่ือก าหนดขนาดของมุม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 -พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

  - การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูป และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ป.๕ ๑. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูปทศนิยม 

ความยาว  
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้
ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม 

 ๒. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ าหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูปทศนิยม 

น้ าหนัก 
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนักกิโลกรัม
กับกรัมโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักโดยใช้
ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม 

 ๓. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกีย่วกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและ
ความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ 
ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรลิตรลูกบาศก์
เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
 
 

๔.  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
- พ้ืนทีข่องรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
 
 

ป.๖ ๑. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

 ๒. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยม 
- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลาย
เหลี่ยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูป 
และพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของวงกลม 

 ๓. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
วงกลม 

 

สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป

เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑. จ าแนกรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรี
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและ
กรวย 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลม
ทรงกระบอกกรวย 
- ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลม
และวงรี 

ป.๒ ๑. จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม
และวงกลม 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรี 
และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบ
ของรูป 

ป.๓ ๑. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและ
จ านวนแกนสมมาตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- รูปที่มีแกนสมมาตร 

ป.๔ ๑. จ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุมส่วนประกอบ
ของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม 

รูปเรขาคณิต 
- ระนาบจุดเส้นตรงรังสีส่วนของเส้นตรงและ
สัญลักษณ์แสดงเส้นตรงรังสีส่วนของเส้นตรง 
- มุม 
- ส่วนประกอบของมุม 
- การเรียกชื่อมุม 

๒. สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนดความยาว
ของด้าน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- สัญลักษณ์แสดงมุม 
- ชนิดของมุม 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ป.๕ ๑. สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับ
เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้ 

รูปเรขาคณิต 
- เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก 
- เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 
- การสร้างเส้นขนาน 
- มุมแย้งมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal)  

 ๒. จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติ
ของรูป 
๓. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ เมื่อก าหนดความ
ยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเม่ือก าหนด
ความยาวของเส้นทแยงมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม  
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยม  
 
 

 ๔. บอกลักษณะของปริซึม รูปเรขาคณิตสามมิติ  
- ลักษณะและส่วนต่างๆ ของปริซึม 

ป.๖ ๑. จ าแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติ
ของรูป 
๒.  สร้างรูปสามเหลี่ยมเม่ือก าหนดความยาวของ
ด้านและขนาดของมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
- การสร้างรูปสามเหลี่ยม 
- ส่วนต่างๆของวงกลม 
- การสร้างวงกลม 

๓. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิด
ต่างๆ 
4. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ 
และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ทรงกลมทรงกระบอกกรวยพีระมิด 
- รูปคลี่ของทรงกระบอกกรวยปริซึมพีระมิด 
 

 

 
สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๓ เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 
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สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๔ เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.4 - - 
ป.5 - - 
ป.6 - - 

 
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา

ค าตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรูป๑รูป
แทน๑หน่วย 

การนาเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
 

ป.๒ ๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรูป๑รูป
แทน๒หน่วย๕หน่วยหรือ๑๐หน่วย 

การนาเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
 

ป.๓ ๑. เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา 
๒. เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็น
จ านวนนับและใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียว
ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและจ าแนกข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ 
- การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว 
(one-way table)  

ป.๔ ๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งตารางสองทาง
ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง(ไม่รวมการ
ย่นระยะ)  
- การอ่านตารางสองทาง (two-way table)  

ป.๕ ๑. ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา 
๒. เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็น    
จ านวนนับ 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง  
- การอ่านกราฟเส้น 

ป.๖ ๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
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สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑  – – 
ป.๒  - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 

 
สาระท่ี ๔ แคลคูลัส 
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน 
    และน าไปใช้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 - - 
ป.5 - - 
ป.6 - - 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป. ๑  ๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ  

จากข้อมูลที่รวบรวมได้  
๒. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ 
ด ารงชีวิตของสตัว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่  

-บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้  
สวนหย่อม แหล่งน้ า อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิด  
อาศัยอยู่  

-บริเวณที่แตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์แตกต่างกัน  
เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมีความเหมาะสม
ต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแต่ละ
บริเวณ เชน่ สระน้ า มีน้ าเป็นทีอ่ยู่อาศัยของหอย ปลา
สาหร่ายเป็นที่หลบภัยและมีแหล่งอาหารของหอยและ
ปลา บริเวณต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่ และมี
อาหารส าหรับ  
กระรอกและมด  

-ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณทีพื่ชและสัตว์อาศัยอยู่  
มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อการด ารงชีวิตของพืช  
และสัตว์  

ป. ๒  - - 

ป.๓  - - 

ป.๔  - - 

ป. ๕  ๑. บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต  
ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่  

-สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มโีครงสร้างและลักษณะ  
ที่เหมาะสมในแตล่ะแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจาก 
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพ่ือให้ด ารงชีวิตและอยู่รอดได้  
ในแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวามีช่องอากาศ 
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  ในก้านใบ ช่วยให้ลอยน้ าได้ ต้นโกงกางท่ีขึ้นอยู่ใน  

ป่าชายเลนมีรากค้ าจุนท าให้ล าต้นไม่ล้ม ปลามคีรีบ  
ช่วยในการเคลื่อนท่ีในน้ า  

 ๒. อธิบายความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตกับ  
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ  
สิ่งไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต  
๓. เขียนโซอ่าหารและระบุบทบาท หน้าท่ีของ  
สิ่งมีชีวิตท่ีเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร 

๔. ตระหนักในคุณคา่ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อ การ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม  

-ในแหลง่ท่ีอยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสมัพันธ์ซึ่งกันและ
กันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน ด้านการกินกันเป็นอาหาร 
เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยหลบภัยและเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศ
ในการหายใจ  

-สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกันเป็นทอด  ๆ

ในรูปแบบของโซ่อาหารท าให้สามารถระบุบทบาทหน้าท่ี

ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค  
ป.๖  - - 
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มาตรฐาน ว ๑.๒    เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเสียงสารผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์

ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.๑  ๑. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ 

ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ  
พืช รวมทั้งบรรยายการท าหน้าที่ร่วมกัน  
ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการท า  
กิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้  

-มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน  
เพ่ือให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต เช่น ตามีหน้าที่ไว้มองดู 
โดยมีหนังตาและขนตาเพ่ือป้องกันอันตรายให้กับตา หูมี
หน้าที่รับฟังเสียง โดยมีใบหูและรูหู เพ่ือเป็นทางผ่านของ
เสียง ปากมีหน้าที่พูด กินอาหารมีช่องปากและมีริม
ฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าที่ยก หยิบ จับ มีท่อน
แขนและนิ้วมือที่ขยับได้ สมอง มีหน้าที่ควบคุมการท างาน
ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นก้อนอยู่ในกะโหลกศีรษะ 
โดยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะท าหน้าที่ร่วมกันในการท า
กิจกรรม ในชีวิตประจ าวัน  

-สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ ที่มี ลักษณะ

และหน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต 

เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่าแมว มีขา ๔ ขาและ

มีเท้า ส าหรับใช้ในการเคลื่อนที่ -พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มี

ลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมในการ

ด ารงชีวิตโดยทั่วไป รากมี ลักษณะเรียวยาว และแตก

แขนงเป็นรากเล็ก ๆ  ท า หน้าที่ดูดน้ า ล าต้นมีลักษณะเป็น

ทรงกระบอกตั้งตรง และมีกิ่งก้าน ท าหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ 

และดอก ใบมี ลักษณะเป็นแผ่นแบน ท าหน้าที่สร้าง

อาหารนอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกท่ีมีสี รูปร่าง

ต่าง ๆ ท าหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อ

ห่อหุ้ม เมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้  

 ๒. ตระหนักถึงความส าคัญของส่วนต่าง ๆ ของ  
ร่างกายตนเอง โดยการดูแลสว่นต่าง ๆ  

-มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการท ากิจกรรม  
ต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิต มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่าง ๆ  
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ชั้น  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
 อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษา 

ความสะอาดอยู่เสมอ  
ของร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรักษา 
ความสะอาดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ ๆ มี
แสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย 
และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ  

ป.๒  ๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ าเพ่ือการเจริญ  
เติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. ตระหนักถึงความจ าเป็นที่พืชต้องได้รับน้ า และ
แสงเพ่ือการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้  
รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

-พืชต้องการน้ า แสง เพ่ือการเจริญเติบโต  

 ๓. สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวฎัจักรชีวิตของ  
พืชดอก  

-พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมี  
การสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมลด็  
เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญ 
เติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโต 
ออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียน  
ต่อเนื่องเป็นวัฎจักรชีวิตของพืชดอก  

ป.๓  ๑. บรรยายสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้  
ข้อมูลที่รวบรวมได้  

-มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ า และอากาศ 
เพ่ือการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต  

 ๒. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ า และ  
อากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับ  
สิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม 

-อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต  
น้ าช่วยให้ร่างกายท างานได้อย่างปกติ อากาศใช้  
ในการหายใจ  

 ๓. สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวฎัจักรชีวิต  
ของสัตว์ และเปรียบเทียบวฏัจกัรชีวิตของสัตว์  
บางชนิด  
๔. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ท าให้  
วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง  

-สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูก  
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก 
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฎจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์ 
แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ มนุษย์จะมีวัฎจักรชีวิต  
ที่เฉพาะ และแตกต่างกัน  
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ชั้น  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.   ๔  ๑. บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอก  

ของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้  
-ส่วนต่าง  ๆของพืชดอกท าหน้าที่แตกต่างกัน  
-รากท าหน้าที่ดูดน้ าและแร่ธาตุขึ้นไปยังล าต้น - ล า
ต้นท าหน้าที่ล าเสียงน้ าต่อไปยังส่วนต่าง ๆ  
ของพืช  
-ใบท าหน้าที่สร้างอาหารอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือ  
น้ าตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง  

  -ดอกท าหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วยส่วนประกอบ  
ต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และ 
เกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอก  
ท าหน้าที่แตกต่างกัน  

ป   .๕  - - 

ป.   ๖  ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ  
สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง  
รับประทาน 
๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหาร ให้ได้
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม 
กับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อ  
สุขภาพ 
๓. ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหาร โดย  
การเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร 
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  
รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ 

-สารอาหารที่ อยู่ ในอาหารมี  ๖ ประเภท ได้ แก่  
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ า  
-อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่ แตกต่างกัน 
อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารประเภทเดียว 
อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่ง
ประเภท  
-สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่าง
กัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เป็นสารอาหารที่
ให้พลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ วิตามินและน้ า เป็น
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกาย
ท างานได้เป็นปกติ  
-การรับประทานอาหารเพ่ือให้ร่างกายเจริญ เติบโต มีการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศและวัย และ มีสุขภาพดี 
จ าเป็นต้องรับประทานให้ได้พลังงาน เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย และให้ได้ สารอาหารครบถ้วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ และวัย รวมทั้งต้องค านึงถึง
ชนิดและปริมาณของวัตถุ เจือปนในอาหารเพ่ือความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
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ชั้น  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
 ๔. สร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร และ  

บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้ง
อธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึม  
สารอาหาร  
 
 
 
 
 
 

 

-ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ 
ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ 
ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน ซึ่งท าหน้าที่ร่วมกันในการ
ย่อยและดูดซึมสารอาหาร  
-ปาก มีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง และมีลิ้น
ช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ าลาย ในน้ าลาย มีเอนไซม์ย่อย
แป้งให้เป็นน้ าตาล  
-หลอดอาหาร ท าหน้าที่ล าเสียงอาหารจากปากไปยัง
กระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหาร  

  มีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้างจากกระเพาะ
อาหาร 
-ล าไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังล าไส้เล็กเอง และจาก
ตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โดย
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ที่ผ่านการย่อยจนเป็น
สารอาหารขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมได้ รวมถึงน้ า เกลือแร่ 
และวิตามิน จะถูกดูดซึมที่ผนังล าไส้เล็กเข้าสู่กระแส
เลือด เพ่ือล าเสียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกน าไปใช้เป็นแหล่ง
พลังงานส าหรับใช้ ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนน้ า เกลือแร่ 
และวิตามินจะช่วยให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ  

-ตับสร้างน้ าดีแล้วส่งมายังล าไส้เล็กช่วยให้ไขมันแตก
ตัว  

-ล าไส้ใหญ่ท าหน้าที่ดูดน้ าและเกลือแร่ เป็น บริเวณท่ีมี
อาหารที่ย่อยไม่ได้ หรือย่อยไม่หมดเป็นกากอาหาร ซึ่งจะ
ถูกก าจัดออกทางทวารหนัก 
 

 ๕. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบย่อย  
อาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกติ  

-อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร มีความส าคัญ  
จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษาอวยัวะให้ท างานเป็นปกติ  
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 
ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.๑  - - 

ป.๒  ๑. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมชีีวิตและ  
สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  

-สิ่งท่ีอยู่รอบตัวเรามีท้ังท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและ  
สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มกีารหายใจ 

เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

และสืบพันธุ์ได้ลูกท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่  
ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

ป.๓  - - 

ป.๔  ๑. จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและ  
ความแตกต่างของลกัษณะของสิง่มีชีวิตออกเป็น 
กลุ่มพืช กลุม่สัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์  

-สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้โดยใช้  
ความเหมอืนและความแตกต่างของลักษณะต่าง  ๆเช่น กลุ่ม
พืชสรา้งอาหารเองได้ และเคลือ่นท่ีด้วยตนเองไม่ได้  
กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนท่ีได้  
กลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เหด็รา จุลินทรีย์  

 ๒. จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก  
โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล  
ท่ีรวบรวมได้  

-การจ าแนกพืช สามารถใช้การมดีอกเป็นเกณฑ์  
ในการจ าแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก  
การจ าแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดูกสันหลัง  
เป็นเกณฑ์ในการจ าแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

 ๓. จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและ  
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลัง  
เป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้  
๔. บรรยายลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได้ของสัตว์มี 
กระดูกสันหลงัในกลุม่ปลา กลุม่สัตว์สะเทินน้ า 
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ กลุ่ม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม และยกตัวอย่าง 
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  

-สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุม่ ได้แก ่กลุม่ปลา 
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 

กลุ่มนก และกลุม่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ซึ่งแต่ละกลุ่ม  
จะมีลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได้  
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.๕  ๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการถ่ายทอด  

จากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์  
-สิ่งมีชีวิตท้ังพืช สัตว์ และมนุษย ์เมื่อโตเต็มท่ีจะมี การ
สืบพันธุ์เพื่อเพิม่จ านวนและด ารงพันธุ์ โดยลูก  

 ๒. แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถาม 

ค าถามเกี่ยวกับลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกันของ  
ตนเองกับพ่อแม ่ 

ท่ีเกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
จากพอ่แม่ท าให้มีลักษณะทางพนัธุกรรมท่ีเฉพาะ 

แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น  

-พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น  

ลักษณะของใบ สีดอก  

-สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น สีขน 

ลักษณะของขน ลักษณะของหู  

-มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น  

เชิงผมท่ีหน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตาการห่อลิ้น  
ลักษณะของต่ิงหู  

ป .๖  - - 
 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ โครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง สถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ป.๑  ๑. อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้ท าวัตถุ  
ซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียว หรือหลายชนิด 
ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุม่วัสดุตามสมบัติ  

ท่ีสังเกตได้  

-วัสดุท่ีใช้ท าวัตถุท่ีเป็นของเล่น ของใช ้มีหลายชนิด  
เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ อิฐ หิน กระดาษ  
โลหะ วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติท่ีสังเกตได้ต่าง ๆ เช่น สี 
นุ่ม แข็ง ขรขุระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้  

-สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุแต่ชนิดอาจเหมอืนกัน  

ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้  

-วัสดุบางอย่างสามารถน ามาประกอบกันเพื่อท าเป็น  

วัตถุต่าง  ๆเช่น ผ้าและกระดุม ใช้ท าเสื้อ ไม้และโลหะ  
ใช้ท ากระทะ  
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ป.๒  ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุ  
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการน า  
สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุไปประยุกต์ใช้  
ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน  

-วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ าแตกต่างกัน จึง
น าไปท าวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้าท่ี
ดูดซับน้ าได้มากท าผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติก ซึ่งไม่ดูดซับน้ า
ท าร่ม  

 ๒. อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีเกิดจาก 

การน าวัสดุมาผสมกัน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
-วัสดุบางอย่างสามารถน ามาผสมกันซึ่งท าให้ได้สมบัติท่ี
เหมาะสมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามต้องการเช่น แป้ง
ผสมน้ าตาลและน้ ากะทิใช้ท าขนมไทย ปูนปลาสเตอร์ผสม
เยื่อกระดาษใช้ท ากระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และ
น้ าใช้ท าคอนกรีต  

 ๓. เปรียบเทียบสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุ  
เพื่อน ามาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์  
และอธิบายการน าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุท่ีใช้ 
แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการน าวสัดุท่ีใช้แล้ว  
กลับมาใช้ใหม่  

-การน าวัสดุมาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุท่ีใช้ แล้วอาจน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้แล้ว อาจน ามาท าเป็นจรวด
กระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ  

ป.๓  ๑. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย  ๆ 
ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกัน เป็น
วัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์  

-วัตถุอาจท าจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งแต่ละชิ้นมี ลักษณะ
เหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อแยก ชิ้นส่วนย่อย ๆ 
แต่ละชิ้นของวัตถุออกจากกัน สามารถน าชิ้นส่วน
เหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้น ใหม่ได้ เช่น ก าแพงบ้าน
มีก้อนอิฐหลาย ๆ  ก้อน ประกอบเข้าด้วยกัน และสามารถ
น าก้อนอิฐจากก าแพงบ้านมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้  

 ๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้  
ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง โดยใชห้ลักฐานเชิง  
ประจักษ์  

-เมื่อให้ความร้อนหรือท าให้วัสดุร้อนขึ้น และเมื่อ ลด
ความร้อนหรือท าให้วัสดุ เย็นลง วัสดุจะเกิด การ
เปลี่ยนแปลงได้ เช่น สีเปลี่ยน รูปร่างเปลี่ยน  
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.๔  ๑. เปรียบเทียบสมบัติถามกายภาพด้านความแข็ง  

สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟา้
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง
และระบุการน าสมบัติเรื่องความแข็ง  
สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟา้
ของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผ่านกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงาน 

๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปราย 

เกี่ยวกับสมบัติถามกายภาพของวัสดุอย่างมี  
เหตุผลจากการทดลอง  

-วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติถามกายภาพแตกต่างกัน วัสดุท่ีมี
ความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุท่ีมีสภาพยืดหยุ่นจะ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระท า และกลับสภาพ
เดิมได้ วัสดุท่ีน าความร้อนจะร้อนได้ เร็วเมื่อได้รับความ
ร้อน และวัสดุท่ีน าไฟฟ้าได้ จะให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ได้ ดังนั้นจึงอาจน าสมบัติต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อใช้ใน
กระบวนการออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 ๓. เปรียบเทียบสมบัติของสสารท้ัง ๓ สถานะ 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต มวล การต้องการ 

ท่ีอยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร 
๔. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของ  
สสารท้ัง ๓ สถานะ 

-วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการท่ีอยู่ สสาร มี
สถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ของแข็ง มี
ปริมาตรและรูปร่างคงท่ี ของเหลวมีปริมาตรคงท่ี แต่มี
รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะเฉพาะส่วนท่ีบรรจุของเหลว 
ส่วนแก๊สมีปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะท่ี
บรรจุ  

ป.๕  ๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
เมื่อท าให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้  
หลักฐานเชิงประจักษ์  

-การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสสารถึงระดับ หนึ่งจะ
ท าให้สสารท่ีเป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว 
เรียกว่าการหลอมเหลว และเมื่อเพิ่ม ความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า
การกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อนลงถึงระดับหนึ่ง 

  แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่าการควบแน่น 
และถ้าลดความร้อน ต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลว
จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่าการแข็งตัว สสาร
บางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดย
ไม่ผ่านการเป็น ของเหลว เรียกว่าการระเหิด ส่วนแก๊ส
บางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่าน
การเป็นของเหลว เรียกว่าการระเหิดกลับ  

 ๒. อธิบายการละลายของสารในน้ า โดยใช้  
หลักฐานเชิงประจักษ์  

-เมื่อใส่สารลงในน้ าแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกัน กับ
น้ าท่ัวทุกส่วน แสดงว่าสารเกิดการละลาย เรียก สารผสม
ท่ีได้ว่าสารละลาย 
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

 ๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้  
หลักฐานเชิงประจักษ์  

-เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งมี
สมบัติต่างจากสารเดิม หรือเมื่อสารชนิดเดียว เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคม ีซึ่งสังเกตได้จากมีสี หรือ
กลิ่นต่างจากสารเดิม หรือ มีฟองแก๊ส หรือมีตะกอน
เกิดขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของอุณหภูมิ  

 ๔. วิเคราะหแ์ละระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้  
และการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้  

-เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารสามารถเปลี่ยน
กลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้ 
เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การละลาย แต่สาร
บางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลบั
เป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ เช่น 
การเผาไหม้ การเกิดสนิม  

ป.๖  ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม  
โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด  
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมท้ังระบุวิธี  
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร 

-สารผสมประกอบด้วยสารต้ังแต่ ๒ ชนิดขึ้นไปผสมกัน  
เช่น น้ ามันผสมน้ า ข้าวสารปนกรวดทราย วิธีการท่ี
เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและ 
สมบัติของสารท่ีผสมกันถ้าองค์ประกอบของสารผสมเป็น
ของแข็งกับของแข็งท่ีมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
อาจใช้วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่านวัสดุ ท่ีมีรู ถ้ามี
สารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธี การใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด ถ้าองค์ประกอบเป็นของแข็ง ท่ีไม่ละลายใน
ของเหลว   อาจใช้วิธีการรินออก การกรอง หรือการตกตะกอน ซึ่ง
วิ ธี การแยกสารสามารถน า ไปใช้ ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
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สาระที่ ๒ วทิยาศาสตร์กายภาพ  

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะ การเคล่ือนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.๑  - - 

ป.๒  - - 

ป.๓  ๑. ระบุผลของแรงท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลง  
การเคลือ่นท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจกัษ์  

-การดึง หรือการผลัก เป็นการออกแรงกระท าต่อวัตถุ แรง
มีผลต่อการเคลื่อนท่ีของวัตถุ แรงอาจท าให้ วัตถุเกิดการ
เคลื่อนท่ีโดยเปลี่ยนต าแหน่งจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง  
-การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ ได้แก่ วัตถุ ท่ีอยู่
นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนท่ี วัตถุที่ก าลังเคลื่อนท่ี เปลี่ยนเป็น
เคลื่อนท่ีเร็วขึ้นหรือช้าลงหรือหยุดนิ่ง หรือ เปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนท่ี  

 ๒. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและ  
แรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

-การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงท่ีเกิดจากวัตถุ หนึ่ง
กระท ากับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัส หรือไม่
ต้องสัมผัสกัน เช่น การออกแรงโดยใช้มือดึง หรือการ
ผลักโต๊ะให้เคลื่อนท่ีเป็นการออกแรงท่ีวัตถุ ต้องสัมผัสกัน 
แรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัส ส่วนการท่ีแม่เหล็กดึงดูดหรือผลัก
ธาตุแม่เหล็กเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จ าเป็นต้อง
สัมผัสกัน แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส  

 ๓. จ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็ก  
เป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
๔. ระบุขั้วแม่เหลก็และพยากรณผ์ลท่ีเกิดขึ้น 
ธาตุขั้วแม่เหล็กเมือ่น ามาเขา้ใกลก้ันจาก 

หลักฐานเชิงประจักษ์  

-แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้  

-แรงแม่เหล็กเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นธาตุแม่เหล็กกับสาร

แม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก แม่เหล็กมี ๒ ขั้วคือ 

ขั้วเหนือและขั้วใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน 

ต่างชนิดกันจะดึงดูดกัน  
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.๔  ๑. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงท่ีมีต่อวัตถุจาก 

หลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. ใช้เครือ่งชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ  

-แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดท่ีโลกกระท าต่อวัตถุ มี
ทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส แรง
ดึงดูดท่ีโลกกระท ากับวัตถุหนึ่ง ๆ ท าให้วัตถุตกลง สู่พื้น
โลก และท าให้วัตถุมีน้ าหนัก วัดน้ าหนักของวัตถุ ได้จาก
เครื่องชั่งสปริง น้ าหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุโดย
วัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ าหนักมาก วัตถุท่ีมีมวลน้อยจะมี
น้ าหนักน้อย 

 ๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงการเคลือ่นท่ีของวัตถุจากหลกัฐาน 

เชิงประจักษ ์ 

-มวล คือ ปริมาณเนื้อของสารท้ังหมดท่ีประกอบกัน เป็น
วัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลง การ
เคลื่อนท่ีของวัตถุ วัตถุท่ีมีมวลมากจะเปลี่ยนแปลง การ
เคลื่อนท่ีได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย ดังนั้น มวลของวัตถุ
นอกจากจะหมายถึงเนื้อท้ังหมดของวัตถุนั้นแล้วยัง
หมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ
นั้นด้วย  

ป.๕  ๑. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง  
ในแนวเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุ  
อยู่น่ิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท าต่อวัตถุท่ี  
อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลพัธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุ  
๓. ใช้เครือ่งชั่งสปริงในการวัดแรงท่ีกระท าต่อ  
วัตถุ  

-แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ โดย แรง
ลัพธ์ของแรง ๒ แรงท่ีกระท าต่อวัตถุเดียวกันจะมี ขนาด
เท่ากับผลรวมของแรงท้ังสองเมื่อแรงท้ังสอง อยู่ในแนว
เดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน แต่จะมี ขนาดเท่ากับ
ผลต่างของแรงท้ังสองเมื่อแรงท้ังสอง อยู่ในแนวเดียวกัน
แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน ส าหรับ วัตถุท่ีอยู่นิ่ง แรงลัพธ์ท่ี
กระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์  

-การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ สามารถ

เขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง 

และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงท่ีกระท าต่อ

วัตถุ  
 ๔. ระบุผลของแรงเสียดทานท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลง

การเคลือ่นท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง  
ท่ีอยู่ในแนวเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุ  

-แรงเสียดทานเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นธาตุผิวสัมผัสของวัตถุ 
เพื่อต้านการเคลื่อนท่ีของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระท า
ต่อวัตถุท่ีอยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนท่ีแรงเสียดทาน
จากพื้นผิวนั้นก็จะต้านการเคลื่อนท่ีของ วัตถุ แต่ถ้าวัตถุ
ก าลังเคลื่อนท่ี แรงเสียดทานก็จะท าให้วัตถุนั้นเคลื่อนท่ี
ช้าลง หรือหยุดนิ่ง  
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.๖  ๑. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิด  

จากวัตถุที่ผ่านการขัดถโูดยใช้หลักฐานเชิง  
ประจักษ์  

-วัตถุ ๒ ชนิดท่ีผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อน าเข้าใกล้กัน อาจ
ดึงดูดหรือผลักกัน แรงท่ีเกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้าซึ่งเป็น
แรงไม่สัมผัส เกิดขึ้นธาตุวัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้าซึ่งประจุ
ไฟฟ้ามี ๒ ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวกและประจุ ไฟฟ้าลบ 
วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิดตรงข้าม
กันดึงดูดกัน  

 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสสาร

และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมท้ังน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.๑  ๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทาง 

การเคลือ่นท่ีของเสียงจากหลกัฐานเชิงประจักษ ์ 
-เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุท่ีท าให้เกิดเสียง เป็น
แหล่งก าเนิดเสียงซึ่งมีท้ังแหล่งก าเนิดเสียงตามธรรมชาติ
และแหล่งก าเนิดเสียงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เสียงเคลื่อนท่ี
ออกจากแหล่งก าเนิดเสียงทุกทิศทาง 

ป.๒  ๑. บรรยายแนวการเคลื่อนท่ีของแสงจาก 

แหล่งก าเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ  
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น  
โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกนัอันตรายจาก
การมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณท่ีมแีสงสว่าง  
ไม่เหมาะสม 

-แสงเคลื่อนท่ีจากแหล่งก าเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนว
ตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะท าให้มองเห็น วัตถุ
นั้น การมองเห็นวัตถุท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแสง แสง จาก
วัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุท่ีไม่ใช่
แหล่งก าเนิดแสง ต้องมีแสงจากแหล่งก าเนิดแสงไป
กระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาถ้ามีแสงท่ีสว่างมาก  ๆเข้า
สู่ตาอาจเกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้องหลีกเลี่ยงการมอง
หรือใช้แผ่นกรองแสงท่ีมีคุณภาพ เมื่อจ าเป็น และต้องจัด
ความสว่างให้เหมาะสมกับ การท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
ก า รอ่ า นหนั ง สื อ  ก า ร ดู จ อ โ ท ร ทั ศ น์  ก า ร ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและแท็บเล็ต  
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ป.๓  ๑. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็น  
อีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ ์ 

-พลังงานเป็นปริมาณท่ีแสดงถึงความสามารถในการ
ท างาน พลังงานมีหลายแบบ เช่น พลังงานกล พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเสียง และ พลังงานความร้อน 
โดยพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหน่ึงไปเป็นอีก
พลังงานหนึ่งได้ เช่น การถูมือ จนรู้สึกร้อน เป็นการ
เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน แผงเซลล์สุริยะ
เปลี่ ยนพลั งงานแสง เป็ นพลั ง งานไฟฟ้ า  หรื อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น  

 ๒. บรรยายการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
และระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  

-ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานจาก
แหล่งพลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น พลังงานจากลม 
พลังงานจากน้ า พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ 

 ๓. ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า 
โดยน าเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  
และปลอดภัย  

-พลังงานไฟฟ้ามีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน การใช้
ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี ประหยัด และคุ้มค่า
แล้ว ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้วย  

ป.๔  ๑. จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลาง 
โปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ  
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผา่นวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์  
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

-เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ  โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้นแสง จะท า
ให้ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้นๆ ชัดเจนต่างกัน จึงจ าแนก
วัตถุท่ีมากั้นออกเป็นตัวกลางโปร่งใส ซึ่งท าให้มองเห็นสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลางโปร่ง แสงท าให้มองเห็น สิ่งต่าง 
ๆ ได้ไม่ชัดเจน และ วัตถุทึบแสงท าให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง 
ๆ นั้น  

ป.๕  ๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
 

-การได้ยินเสียงนั้นต้องอาศัยตัวกลางโดยอาจเป็น 
ของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่านตัวกลาง
มายังหู  
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

 ๒. ระบุตัวแปร ทดลองและอธิบาย ลักษณะ  
และการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า  
๓. ออกแบบการทดลองและอธิบาย ลักษณะ  
และการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย  
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง  
๕. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับ 
เสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง  
และลดมลพิษทางเสียง  

-เสียงท่ีได้ยินมีระดับสูงต่ าของเสียงต่างกันขึ้นกับความถี่
ของการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิด
เสียงสั่นด้วยความถี่ต่ าจะเกิดเสียงต่ า แต่ถ้าสั่นด้วย
ความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดัง ค่อยท่ีได้ยินขึ้นกับ
พลั งงานการสั่ นของแหล่ งก าเนิ ด เสี ยง โดยเมื่ อ
แหล่งก าเนิดเสียงสั่นพลังงานมากจะเกิด เสียงดัง แต่ถ้า
แหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย  

-เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียง ท่ี

ก่อให้เกิดความร าคาญเป็นมลพิษทางเสียง เดซิเบล เป็น

หน่วยท่ีบอกถึงความดังของเสียง  

ป.๖  ๑. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าท่ีของแต่ละ
ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์  
๒. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  

-วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ ท า
หน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวน าไฟฟ้า ท า
หน้าท่ีเชื่อมต่อธาตุแหล่งก าเนิดไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า
เข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าท่ี เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานอื่น  

 ๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ 
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และ  
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

-เมื่อน าเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน โดยให้ 
ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของ อีก
เซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม ท าให้มีพลังงานไฟฟ้า
เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย 
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

 ๕. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี  
ท่ีเหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า 
แบบอนุกรมและแบบขนาน  
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการ
ต่อ หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
โดย บอกประโยชน์ ข้อจ ากัด และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

-การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวง
ใดดวงหนึ่งออกท าให้หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือดับ ท้ังหมด ส่วน
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อถอด หลอดไฟฟ้าดวงใด
ดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟ้าที่เหลือ ก็ยังสว่างได้ การต่อ
หลอดไฟฟ้าแต่ละแบบสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้านจึงต้องต่อหลอดไฟฟ้า
แบบขนาน เพื่อเลือกใช้หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งได้ตาม
ต้องการ 

 ๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ์  
๘. เขียนแผนภาพรังสขีองแสงแสดงการเกิดเงามืด
เงามัว  

-เมื่อน าวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉากรับแสงท่ี
อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่างคล้ายวัตถุท่ีท าให้เกิดเงา
เงามัวเป็นบริเวณท่ีมีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงา
มืดเป็นบริเวณท่ีไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย  

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ 
และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ  

ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.๑  ๑. ระบุดาวท่ีปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน  

และกลางคืนจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  
๒. อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ ใน
เวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

-บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวซึ่งในเวลา
กลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์และอาจมองเห็นดวง
จันทร์บางเวลาในบางวัน แต่ไม่สามารถมองเห็นดาว 
-ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่เนื่องจาก
แสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว ส่วนในเวลา
กลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็นดวงจันทร์ เกือบทุก
คืน  

ป.๒  - - 
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.๓  ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก  

ของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. อธบิายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้น  
และตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน  
กลางคืน และการก าหนดทิศ โดยใชแ้บบจ าลอง  
๓. ตระหนักถึงความส าคัญของดวงอาทิตย์ โดย 
บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต  

-คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นถามด้าน 

หนึ่งและตกถามอีกด้านหนึง่ทุกวัน หมุนเวียนเป็น  
แบบรูปซ้ า ๆ   

-โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวง  

อาทิตย์ ท าให้บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่  
พร้อมกัน โลกด้านท่ีได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็น  
กลางวัน ส่วนด้านตรงข้ามท่ีไม่ได้รับแสงจะเป็น  
กลางคืน นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์  
ปรากฏขึ้นถามด้านหนึ่งซึ่งก าหนดให้เป็นทิศตะวันออก 
และมองเห็นดวงอาทิตย์ตกถามอีกด้านหนึ่ง ซึ่งก าหนดให้
เป็นทิศตะวันตก และเมื่อให้ด้าน ขวามืออยู่ทางทิศ
ตะวันออก ด้านซ้ายมืออยู่ถามทิศ ตะวันตก ด้านหน้าจะ
เป็นทิศเหนือ และด้านหลังจะเป็นทิศใต้  

-ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและพลังงาน

ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้  

ป.๔  ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก  
ของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

-ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์หมุนรอบ
ตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะท่ีโลกก็หมุนรอบตัวเองด้วย
เช่นกัน การหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลก
เหนือ ท าให้มองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศ
ตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบ
รูปซ้ า  ๆ 
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

 ๒. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายแบบรูป  
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  
และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  

-ดวงจันทร์เป็นวัตถุท่ีเป็นทรงกลม แต่รูปร่างของดวง
จันทร์ท่ีมองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ บน
ท้องฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละวัน โดยในแต่ละวัน ดวง
จันทร์จะมีรูปร่างปรากฏเป็นเสี้ยวท่ีมีขนาด เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนเต็มดวง จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
จะแหว่งและมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่องจนมองไม่เห็นดวง
จันทร์ จากนั้นรูปร่าง ปรากฏของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยว
ใหญ่ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็น
แบบรูปซ้ ากัน  
ทุกเดือน  

 ๓. สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของ  
ระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจร
ของดาวเคราะห์ต่าง  ๆจากแบบจ าลอง  

-ระบบสุริยะเป็นระบบท่ีมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและ
มีบริวารประกอบด้วย ดาวเคราะห์แปดดวงและ บริวาร 
ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมีขนาดและระยะห่างจากดวง
อาทิตย์แตกต่างกัน และยังประกอบด้วย ดาวเคราะห์
แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และ วัตถุขนาดเล็กอื่น  ๆ
โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเข้ามา
ในชั้นบรรยากาศเนื่องจาก แรงโน้มถ่วงของโลก ท าให้เกิด
เป็นดาวตกหรือผีพุ่งไต้ และอุกกาบาต  

ป.๕  
 
 

๑. เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์ 
และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง  

-ดาวท่ีมองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นบริเวณท่ีอยู่
นอกบรรยากาศของโลกมีท้ังดาวฤกษ์และ ดาวเคราะห์
ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ ส่วน
ดาวเคราะห์ ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง แต่สามารถมองเห็นได้
เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตา 
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
 ๒. ใช้แผนท่ีดาวระบุต าแหน่งและเส้นทาง 

การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก 
ของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบป ี

-การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจาก
จินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ  ท่ีปรากฏใน
ท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันท่ีต าแหน่ง
คงท่ี และมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน 
ซึ่งจะปรากฏต าแหน่งเดิมการสังเกตต าแหน่งและการขึ้น
และตกของดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์สามารถท าได้โดย
ใช้แผนท่ีดาวซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยท่ีกลุ่มดาวนั้น
ปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุม
เงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า 

ป.๖ ๑. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิด 
และเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา 

-เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกนั
กับดวงอาทิตย์ในระยะทางท่ีเหมาะสม ท าให้ดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์  เงาของดวงจันทร์ทอดมายังโลก ผู้สังเกตท่ี
อยู่บริ เวณเงาจะมองเห็น ดวงอาทิตย์มืดไป เกิด
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ซึ่งมีท้ังสุริยุปราคาเต็มดวง 
สุริยุปราคาบางส่วน และสุริยุปราคาวงแหวน 
-หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
กับดวงอาทิตย์ แล้วดวงจันทร์เคลื่อนท่ีผ่านเงาของโลก 
จะมองเห็ นดวงจั นทร์ มื ดไป เกิ ดปรากฏการณ์
จันทรุปราคา ซึ่ งมี ท้ั งจันทรุปราคาเต็มดวง และ
จันทรุปราคาบางส่วน 

 ๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และ 
ยกตัวอย่างการน าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

-เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของมนุษย์ในการ
ส ารวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า กล้องโทรทรรศน์ และ
ได้พัฒนาไปสู่การขนส่งเพื่อส ารวจอวกาศด้วยจรวดและ
ยานขนส่งอวกาศ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
มีการน าเทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารการ
พยากรณ์อากาศ หรือการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใช้อุปกรณ์วัดชีพจรและการเต้นของหัวใจ หมวกนิรภัย 
ชุดกีฬา 
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  

มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และ
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

 

ชั้น  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ป.๑  ๑. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน  

จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้  
-หินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่
สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย  น้ าหนัก ความแข็ง และเนื้อ
หิน  

ป.๒  ๑. ระบุสว่นประกอบของดิน และจ าแนกชนิด  
ของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตวั  
เป็นเกณฑ์  
๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จากข้อมูล  
ที่รวบรวมได้  

-ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืชซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อ
ดิน มีอากาศและน้ าแทรกอยู่ตามช่องว่างในเนื้อดิน ดิน
จ าแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว และ ดินทรายตาม
ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดิน ซึ่งมีผลต่อการอุ้ม
น้ าที่แตกต่างกัน  

-ดินแต่ละชนิดน าไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตาม

ลักษณะและสมบัติของดิน  

ป.๓  ๑. ระบุส่วนประกอบของอากาศบรรยาย
ความส าคัญของอากาศ และผลกระทบของ มลพิษ
ทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได ้ 
๒. ตระหนักถึงความส าคัญของอากาศ โดยน าเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทาง
อากาศ 

-อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ประกอบด้วย แก๊ส
ไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊ส
อ่ืน ๆ รวมทั้งไอน้ า และ ฝุ่นละออง อากาศมีความส าคัญ
ต่อสิ่งมีชีวิต หากส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม 
เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่นละอองในปริมาณมาก 
อาจเป็น อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษ
ทางอากาศ 

-แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดการปล่อยมลพิษทาง

อากาศ เช่น ใช้พาหนะร่วมกัน หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่

ลดมลพิษทางอากาศ 

 ๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์  -ลม คืออากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจากความแตกต่างกัน ของ
อุณหภูมิอากาศบริเวณที่อยู่ใกล้กัน โดยอากาศ บริเวณ
ที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น และอากาศบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ ากว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่  
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 ๔. บรรยายประโยชน์และโทษของลม  
จากข้อมูลที่รวบรวมได้  

-ลมสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในการ
ผลิตไฟฟ้า และน าไปใช้ประโยชน์  

  ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หากลมเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วสูงอาจท าให้เกิดอันตรายและความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้  

ป.๔  - - 
ป.๕  ๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง  

และระบุปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้  
ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่รวบรวมได้  

-โลกมีทั้งน้ าจืดและน้ าเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ าต่าง ๆ ที่มี
ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง แม่น้ า และ
แหล่งน้ าใต้ดิน เช่น น้ าในดิน และน้ าบาดาล น้ าทั้งหมด
ของโลกแบ่งเป็นน้ าเค็มประมาณ ร้อยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยู่ใน
มหาสมุทรและแหล่งน้ าอ่ืน ๆ และที่เหลืออีกประมาณ
ร้อยละ ๒.๕ เป็นน้ าจืด ถ้าเรียงล าดับปริมาณน้ าจืดจาก
มากไปน้อยจะอยู่ที่ ธารน้ าแข็งและพืดน้ าแข็ง น้ าใต้ดิน 
ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ าแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ 
ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ บึง แม่น้ า และ
น้ าในสิ่งมีชีวิต  

 ๒. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ าโดยน าเสนอแนวทาง 
การใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า  

-น้ าจืดที่มนุษย์น ามาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก จึงควรใช้
น้ าอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ า  

 ๓. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียน  
ของน้ าในวัฏจักรน้ า  

-วัฏจักรน้ า เป็นการหมุนเวียนของน้ าที่มีแบบรูปซ้ าเดิม 
และต่อเนื่องธาตุน้ าในบรรยากาศน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน 
โดยพฤติกรรมการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏ
จักรน้ า  

 ๔. เปรยีบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก  
น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง จากแบบจ าลอง  

-ไอน้ าในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ าเล็ก ๆ โดยมี
ละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ เป็น
อนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ าจ านวนมากเกาะกลุ่ม
รวมกันลอยอยู่สูงจากพ้ืนดินมาก เรียกว่า เมฆ แต่
ละอองน้ าที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พ้ืนดิน เรียกว่า
หมอก ส่วนไอน้ าที่ควบแน่นเป็นละอองน้ าเกาะอยู่บน 
พ้ืนผิววัตถุใกล้พ้ืนดิน เรียกว่าน้ าค้าง ถ้าอุณหภูมิ ใกล้
พ้ืนดินต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง น้ าค้างก็จะกลายเป็น น้ าค้าง
แข็ง  
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 ๕. เปรยีบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และ  
ลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้  

-ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ าฟ้าซึ่งเป็นน้ าที่มี สถานะ
ต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพ้ืนดิน ฝน เกิดจากละอองน้ าใน
เมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถ 

  พยุงไว้ได้จึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ าในอากาศระเหิด
กลับเป็นผลึกน้ าแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ าหนัก มากขึ้น จน
เกินกว่าอากาศจะพยุงไว้ จึงตกลงมาลูกเห็บเกิดจากหยด
น้ าท่ีเปลี่ยนสถานะเป็นน้ าแข็ง แล้วถูกพายุพัดวนซ้ าไป
ซ้ ามาในเมฆฝนฟ้าคะนองท่ีมี ขนาดใหญ่และอยู่ใน
ระดับสูงจนเป็นก้อนน้ าแข็ง ขนาดใหญ่ขึ้น แล้วตกลงมา 
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ป.๖  ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี  

หินตะกอน และหินแปรและอธิบายวัฎจักรหิน  
จากแบบจ าลอง  

-หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบ ด้วย
แร่ต้ังแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถจ าแนกหินตาม
กระบวนการเกิดได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ หินอัคนี  
หินตะกอน และหินแปร  

-หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เนื้อหิน  

มีลักษณะเป็นผลึก ท้ังผลึกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  
บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้ว หรอืมรีูพรุน  

-หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูก  

แรงกดทับและมีสารเชือ่มประสานจึงเกิดเป็นหิน 
เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นเม็ดตะกอน  
มีท้ังเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อผลึก ท่ี
ยึดเกาะกันเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ า
โดยเฉพาะน้ าทะเล บางชนิดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ  
จึงเรียกอีกชือ่ว่าหินชั้น  

-หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจ 

เป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร โดยการกระท า  
ของความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี เนื้อหิน ของ
หินแปรบางชนิดผลึกของแร่เรียงตัวขนานกัน เป็นแถบ 
บางชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ีมี
ความแข็งมาก  

-หินในธรรมชาติท้ัง ๓ ประเภท มกีารเปลี่ยนแปลงจาก

ประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรือ ประเภทเดิมได้ 

โดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงท่ี และต่อเนื่องเป็น 

วัฏจักร  

 ๒. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์  
ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวันจากข้อมูล  
ท่ีรวบรวมได้  

-หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน 
มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ในชีวิตประจ าวัน ในลักษณะ 
ต่าง  ๆเช่น น าแร่มาท าเครื่องส าอาง ยาสีฟัน เครื่องประดับ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน าหินมาใช้ในงานก่อสร้างต่าง  ๆ
เป็นต้น  
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 ๓. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิด 
ซากดึกด าบรรพแ์ละคาดคะเนสภาพแวดล้อม  
ในอดีตของซากดึกด าบรรพ์  

-ซากดึกด าบรรพ์เกิดจากการทับถม หรือการประทับรอย
ของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็นโครงสรา้งของซากหรือ
ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตท่ีปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทย
พบซากดึกด าบรรพ์ท่ีหลากหลาย เช่น พืช ปะการัง หอย 
ปลาเต่าไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์  

-ซากดึกด าบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่งท่ีช่วย  

อธิบายสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในอดีตขณะเกิด  
สิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกด าบรรพ์ของ  
หอยน้ าจืด สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็น  
แหล่งน้ าจืดมาก่อน และหากพบซากดึกด าบรรพ์ของพืช 
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่ามาก่อน 
นอกจากนี้ซากดึกด าบรรพ์ยังสามารถใชร้ะบุอายุของหิน 
และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  

 ๔. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และ  
มรสมุ รวมท้ังอธิบายผลท่ีมีต่อสิง่มีชีวิตและ  
สิ่งแวดล้อม จากแบบจ าลอง  

-ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพื้นดินและ พื้นน้ า
ร้อนและเย็นไม่เท่ากันท าให้อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดิน
และพื้นน้ าแตกต่างกัน จึงเกิดการเคลือ่นท่ีของอากาศจาก
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ าไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง  

-ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจ าถิ่นท่ีพบบริเวณชายฝั่ง 

โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน ท าให้มีลมพัด จากชายฝั่ง

ไปสู่ทะเล ส่วนลมทะเลเกิดในเวลากลางวันท าให้มีลมพัด

จากทะเลเขา้สู่ชายฝัง่  

 ๕. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ  
ประเทศไทย จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  

-มรสุมเป็นลมประจ าฤดูเกิดบริเวณเขตร้อนของโลก  
ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมภิาค ประเทศไทยได้รับผล  
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณ  
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  กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ท าให้เกิด  

ฤดูหนาว และได้รับผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือน  
ตุลาคมท าให้เกิดฤดูฝน ส่วนช่วงประมาณกลางเดือน 
กุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยน  
มรสมุและประเทศไทยอยู่ใกล้เสน้ศูนย์สูตร  
แสงอาทิตย์เกือบต้ังตรงและต้ังตรงประเทศไทย  
ในเวลาเท่ียงวันท าให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์  
อย่างเต็มท่ีอากาศจึงรอ้นอบอา้วท าให้เกิดฤดูร้อน  

 ๖. บรรยายลักษณะและผลกระทบของ น้ าท่วม  
การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ  
๗. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและ  
ธรณีพิบัติภัย โดยน าเสนอแนวทางในการเฝ้า 
ระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย  
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิดในท้องถิ่น  

-น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว  
และสึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
แตกต่างกัน  

-มนษุย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น  

ติดตามข่าวสารอยา่งสม่ าเสมอ เตรียมถุงยังชพี ให้
พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามค าสั่งของ 
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัย  
ทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  

 ๘. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิด  
ปรากฏการณ์เรือนกระจกและผลของ 
ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต  
๙. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์  
เรือนกระจกโดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตน  
เพื่อลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก  

-ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศของโลก กักเก็บความร้อนแล้ว คายความร้อน
บางส่วนกลับสู่ผิวโลก ท าให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิ
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต  

-หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น จะมีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก มนุษยจ์ึงควรร่วมกันลด

กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก  
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สาระที่ ๘ เทคโนโลยี  

มาตรฐาน ว ๘.๑  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ พัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 

ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ป. ๑  - - 

ป. 2 - - 

ป. 3 - - 

ป.4 - - 

ป.5 - - 

ป.6 - - 
 
 

สาระที่ ๘ เทคโนโลยี  

มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปญัหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแกป้ัญหาไดอ้ย่างม ี 
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  

ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ป.๑  ๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก  
การเปรียบเทียบ  

-การแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จท าได้โดยใช้  
ขั้นตอนการแก้ปัญหา 

-ปัญหาอยา่งง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด  
แตกต่างของภาพการจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

 ๒. แสดงล าดับขั้นตอนการท างาน หรือ  
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์  
หรือข้อความ 

-การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาท าได้โดยการเขียน  
บอกเล่า วาดภาพ หรอืใช้สัญลักษณ์  

-ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด  
แตกต่างของภาพการจัดหนังสือใส่กระเป๋า 
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

 ๓. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  
หรือสื่อ  

-การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง  
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน 

-ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้  

ตัวละครย้ายต าแหน่ง ย่อขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่าง 

-ซอฟต์แวร์ หรือสื่อท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น  

ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม Code.org  

 ๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้  
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

-การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น การใช้  
เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์  
เทคโนโลยี  

-การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้าและ  
ออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ  
การเรียกใช้ไฟล์ ท าได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรม 
ประมวลค า โปรแกรมกร าฟิก โปรแกรมน าเสนอ  

-การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะท าให้  
เรียกใช้ ค้นหาขอ้มูลได้ง่ายและรวดเร็ว  

 ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน 

อย่างเหมาะสม 

-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จัก
ข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมลู  
ส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้น  

  ผู้ปกครอง หรอืครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการ 

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 

-ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์  

เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความสะอาด  
ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  

-การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่ านัง่ให้ถูกต้อง  
การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เปน็เวลานาน ระมัดระวัง  
อุบัติเหตุจากการใช้งาน 

ป.๒  ๑. แสดงล าดับขั้นตอนการท างาน หรือการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

-การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาท าได้โดยการเขียน  
บอกเล่า วาดภาพ หรอืใช้สัญลักษณ์  

-ปัญหาอย่างงา่ย เช่น เกมตัวต่อ 6-12 ชิ้น  
การแต่งตัวมาโรงเรียน  
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

 ๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  
หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  

-ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้  
ตัวละครท างานตามท่ีต้องการ และตรวจสอบ  
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีก าหนด  

-การตรวจหาข้อผิดพลาดท าได้โดยตรวจสอบค าสั่ง  

ท่ีแจ้งข้อผิดพลาด หรอืหากผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามท่ี  
ต้องการให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง  

-ซอฟต์แวร์ หรือสื่อท่ีใช้ในการเขยีนโปรแกรม เช่น  
ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org  

 ๓. ใช้เทคโนโลยใีนการสร้าง จัดหมวดหมู่  
ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค ์ 

-การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้าและออกจาก
โปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บการเรียกใช้ไฟล์  
การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ท าได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ประมวลค า โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมน าเสนอ  

-การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์

และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะท าให้เรียกใช้ ค้นหา

ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว  

 ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน 

อย่างเหมาะสม 

-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น  
รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพรข่้อมูล  
ส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้น  

  ผู้ปกครอง หรอืครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการ 

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 

-ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์  

เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความสะอาด  
ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  

-การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง  
การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เปน็เวลานาน ระมัดระวัง  
อุบัติเหตุจากการใช้งาน 
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ป.๓  ๑. แสดงอัลกอริทึมในการท างาน หรือ  
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์  
หรือข้อความ 

-อัลกอริทึมเป็นข้ันตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
-การแสดงอัลกอริทึมท าได้โดยการเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  
-ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู เกม 
Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหารการท าความ
สะอาดห้องเรียน 

 ๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  
หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ  
โปรแกรม  

-การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง  
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน 

-ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมท่ีสั่งให้  

ตัวละครท างานซ้ าไม่สิ้นสุด  

-การตรวจหาข้อผิดพลาดท าได้โดยตรวจสอบค าสั่ง  

ท่ีแจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ี  
ต้องการให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง  

-ซอฟต์แวร์หรอืสื่อท่ีใช้ในการเขยีนโปรแกรม เช่น  
ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org  

 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  -อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ ายขนาดใหญ่ช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารท าได้สะดวกและรวดเร็ว และเป็นแหล่งข้อมูล
ความรู้ท่ีช่วยในการเรียนและการด าเนินชีวิต  

-เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมส าหรับอ่านเอกสาร 

บนเว็บเพจ  

  -การสืบค้นขอ้มูลบนอินเทอร์เนต็ท าได้โดยใช้  
เว็บไซต์ส าหรับสืบค้น และต้องก าหนดค าค้นท่ี  
เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 

-ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีท าอาหาร วิธีพับกระดาษ  

เป็นรูปต่าง  ๆข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย (อาจเป็น  
ความรู้ในวิชาอื่น  ๆหรอืเรื่องท่ีเป็นประเด็นท่ีสนใจ  
ในช่วงเวลานั้น)  

-การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ในการ 

ดูแลของคร ูหรือผู้ปกครอง  
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

 ๔. รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล  
โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์  

-การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อท่ีต้องการ 
เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก  

-การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม  

เรียงล าดับ 

-การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม 

เช่น การบอกเลา่การท าเอกสารรายงานการจัดท าป้าย

ประกาศ  

-การใช้ซอฟต์แวร์ท างานตามวัตถุประสงค์ เช่น  
ใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอหรือซอฟต์แวร์กราฟิก  
สร้างแผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลค า  
ท าป้ายประกาศ หรือเอกสารรายงาน ใช้ซอฟต์แวร์  
ตารางท างานในการประมวลผลขอ้มูล  

 ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต  

-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น  
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว  

-ขอความช่วยเหลือจากครู หรือผู้ปกครองเมื่อเกิด  

ปัญหาจากการใชง้าน เมื่อพบขอ้มูลหรือบคุคลท่ีท าให้  
ไม่สบายใจ  

-การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต  

จะท าให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น เช่น  
ไม่ใช้ค าหยาบ ล้อเลียน ด่าทอ ท าให้ผู้อื่นเสียหาย  
หรือเสียใจ  

  -ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร 
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ป.๔  ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา 
การอธิบายการท างานการคาดการณ์ผลลัพธ์  
จากปัญหาอย่างง่าย 

-การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือ  
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณมีาใช้พิจารณาในการ 
แก้ปัญหาการอธิบายการท างาน หรือการคาดการณ ์ 
ผลลัพธ์  

-สถานะเริ่มต้นของการท างานท่ีแตกต่างกันจะให้  

ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน  

-ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX, โปรแกรมท่ีมี  

การค านวณ, โปรแกรมท่ีมีตัวละครหลายตัวและ  
มีการสั่งงานท่ีแตกต่าง หรือมีการสื่อสารระหวา่งกัน,  
การเดินถามไปโรงเรียนโดยวิธีการต่าง  ๆ 

 ๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 

โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและแก้ไข  

-การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น  
การออกแบบโดยใช้ storyboard หรือการออกแบบ  
อัลกอริทึม  

-การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง  

ให้คอมพิวเตอร์ท างาน เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ความต้องการหากมีขอ้ผิดพลาดให้ตรวจสอบ 
การท างานทีละค าสั่ง เมือ่พบจุดท่ีท าให้ผลลัพธ์ 
ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง  

-ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานท่ีมี  

การตอบโต้กับผู้ใช้ การ์ตูนสั้น เลา่กิจวัตรประจ าวัน  
ภาพเคลื่อนไหว  

-การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น  

จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  

-ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น  
Scratch, logo 
  ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมิน  

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
-การใช้ค าค้นท่ีตรงประเด็น กระชับ จะท าให้ได้  
ผลลัพธ์ท่ีรวดเร็วและตรงตามความต้องการ 

-การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น  

พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ 
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  ส านักข่าว องค์กร) ผู้เขียน วันท่ีเผยแพร่ข้อมลู  
การอา้งอิง  

-เมื่อได้ข้อมูลท่ีต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง  

น าเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้วเลือกข้อมูล  
ท่ีมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  

-การท ารายงานหรือการน าเสนอข้อมลูจะต้อง  
น าข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเอง ท่ี
เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายและวธิีการน าเสนอ  
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)  

 ๔. รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ  
สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย 

เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

-การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อ  
ท่ีต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก  

-การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม  

เรียงล าดับการหาผลรวม  

-วิเคราะห์ผลและสร้างถามเลือกท่ีเป็นไปได้  

ประเมินถามเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน)  

-การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตาม 

ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน 

โปสเตอร์ โปรแกรมน าเสนอ  

-การใชซ้อฟต์แวรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
เช่น การส ารวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์ 
สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์ตาราง 
ท างานเพือ่ประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
คุณค่าถามโภชนาการและสร้างรายการอาหารส าหรับ  
๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอผลการส ารวจ รายการ
อาหารท่ีเป็นถามเลือก และข้อมูลด้านโภชนาการ 
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 ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิ 
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือ  
บุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ 
และหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่สร้าง
ข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดรอ้นต่อผู้อื่น
โดยการส่งสแปม ขอ้ความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ท่ีมีข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อื่น ส่งค าเชิญ เล่นเกม ไม่เขา้ถึงขอ้มูลส่วนตัว
หรือการบ้านของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

  ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ ชื่อบัญชีของผู้อื่น  

-การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ  

-การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจากระบบ  
เมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผา่น ไม่บอกเลขประจ าตัว  
ประชาชน  

ป.๕  ๑. ใช้เหตุผลเชงิตรรกะในการแก้ปัญหา 
การอธิบายการท างานการคาดการณ์ผลลัพธ์  
จากปัญหาอย่างง่าย 

-การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ี
ครอบคลมุทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาการ
อธิบายการท างาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์  

-สถานะเริ่มต้นของการท างานท่ีแตกต่างกันจะใหผ้ลลัพธ์

ท่ีแตกต่างกัน  

-ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku , โปรแกรมท านายตัวเลข, 

โปรแกรมสรา้งรูปเรขาคณิตตามค่าข้อมูลเข้า, การ

จัดล าดับการท างานบ้านในช่วงวันหยุด, จัดวางของในครัว  
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 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้  
เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและแก้ไข  

-การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดยเขียน  
เป็นข้อความ หรือผังงาน 

-การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการตรวจสอบ  

เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง  
ตรงตามความต้องการ 

-หากมีขอ้ผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง  

เมื่อพบจุดท่ีท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไข

จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง  

-การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น  

จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  

-ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่ เลขคี ่

โปรแกรมรับข้อมูลน้ าหนักหรือสว่นสูงแล้ว แสดงผลความ

สมส่วนของรา่งกาย, โปรแกรมสั่งใหตั้วละครท าตามเงื่อนไข

ท่ีก าหนด  

-ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scartch , logo 
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 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมลู ติดต่อสื่อสาร 
และท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือ  
ของข้อมูล  

-การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณาผลการ
ค้นหา 

-การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล บล็อก 

โปรแกรมสนทนา 

-การเขียนจดหมาย (บูรณาการกบัวิชาภาษาไทย)  

-การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและท างาน 

ร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การแลกเปลี่ยน  
ความรู้ ความคิดเห็นในการเรียน ภายใต้การดูแลของครู  

-การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น เปรียบเทียบ

ความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่ง

ต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันท่ี เผยแพร่ขอ้มูล  

-ข้อมูลท่ีดีต้องมรีายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดี  
และข้อเสีย ประโยชน์และโทษ  

 ๔. รวบรวม ประเมิน น าเสนอ ข้อมูลและ  
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย เพื่อ  
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

-การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือกประเมินผล 
จะท าให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรอืการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี

หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างถามเลือก 

ประเมินผล น าเสนอ จะช่วยให้การแก้ปัญหาท าได้อย่าง

รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า 

-ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพและส ารวจแผนท่ี  
ในท้องถิ่นเพื่อน าเสนอแนวทางในการจัดการพื้นท่ีว่าง ให้
เกิดประโยชน์ ท าแบบส ารวจความคิดเห็นออนไลน์  
และวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมลูโดยการใช้ Blog  
หรือ web page 
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 ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล  
หรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

-อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต  
-มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต  
(บูรณาการกับวิชาท่ีเกี่ยวข้อง) 

ป.๖  ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ  

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวัน  
-การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข

ท่ีครอบคลุมทุกกรณมีาใชพ้ิจารณาในการแก้ปัญหา 

-แนวคิดของการท างานแบบวนซ้ า และเงื่อนไข  

-การพิจารณากระบวนการท างานท่ีมีการท างานแบบ  

วนซ้ า หรือเงื่อนไขเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้การออกแบบ  
วิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

-ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าท่ีต้องการให้เร็ว

ท่ีสุด, การท ายเลข ๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ โดยตอบให้ถูกภายใน 

๒๐ ค าถาม, การค านวณเวลาในการเดินทาง โดยค านึงถึง

ระยะทางเวลา จุดหยุดพัก  

 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 

เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแกไ้ข  

-การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดยเขียนเป็นข้อความ 
หรือผังงาน 

-การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร  

การวนซ้ า การตรวจสอบเงื่อนไข  

-หากมีขอ้ผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง  

เมื่อพบจุดท่ีท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไข

จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง  

-การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น  

จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  

-ตัวอย่างปัญหา เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรมหาคา่ 

ค.ร.น เกมฝึกพมิพ ์ 

-ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น  
Scratch, logo 
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ชั้น  ตัวชี้วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาขอ้มูลอย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

-การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการค้นหา 
ข้อมูลท่ีได้ตรงตามความต้องการในเวลาท่ีรวดเร็ว 
จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือหลายแหล่ง และขอ้มูล  
มีความสอดคล้องกัน 

  -การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ตัวด าเนินการ

การระบุรูปแบบของข้อมูล หรือชนิดของไฟล์  

-การจัดล าดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรมค้นหา 

-การเรียบเรียง สรุปสาระส าคัญ (บูรณาการกับวิชา 
ภาษาไทย)  

 ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกัน  
อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ  
ข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

-อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการป้องกัน  

-วิธีก าหนดรหัสผ่าน 

-การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง)  

-แนวทางการตรวจสอบและป้องกนัมัลแวร์  

-อันตรายจากการติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต  
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ

ถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  เพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของ

ศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป 
 พุทธประวัติ 
  ประสูติ 
  ตรัสรู ้
  ปรินิพพาน  

๒. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรบัณฑิต 
วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 
  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
     ภูมิพลอดุลยเดช 
  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) 

๓. บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   ศรัทธาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

 โอวาท ๓ 
  ไม่ท าชั่วเบญจศีล 

  ท าความดีเบญจธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และครอบครัว 

มงคล ๓๘ 
- ท าตัวดี- ว่าง่าย 
- รับใช้พ่อแม่ 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ 
     ปัญญา)      

 พุทธศาสนสุภาษิต 
อตฺตา หิอตฺตโน นาโถ                        ตน

แลเป็นที่พ่ึงของตน 
  มาตา  มิตฺต สเกฆเร                    

มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน 
๔. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา     
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

 ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 
  ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ตามท่ีก าหนด   เล่นและท างานอย่างมีสติ 

  ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด 
การถามและการเขียน 

ป.๒  ๑. บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของ 
ชาติไทย  

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการ
ออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
 

 สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ 

เหตุการณ์หลังประสูติ 
แรกนาขวัญ 
การศึกษา 
การอภิเษกสมรส 
เทวทูต ๔ 
การออกผนวช 

๓. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 
สมเด็จพระญาณสังวร    (ศุข ไก่เถื่อน) 
   สมเด็จพระญาณสังวร                    

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  
๔.บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนด 

พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

โอวาท ๓ 
ไม่ท าชั่ว 

เบญจศีล 
ท าความดี 

เบญจธรรม 
หิริ-โอตตัปปะ 
สังคหวัตถุ ๔ 
ฆราวาสธรรม ๔ 
กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์  และ
โรงเรียน 
มงคล ๓๘ 

- กตัญญู 
- สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง 

 ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
นิมิตฺต  สาธุรูปาน กตญฺญ กตเวทิตา    

ความกตัญญ กตเวทีเป็นเครื่องหมาย    
ของคนดี 

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร                   
มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 

๕. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก
ศาสนา 

 ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน  
(ตามสาระในข้อ ๔) 

๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-
ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
 
 
 

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและ

สมาธิ 
  ฝึกสมาธิเบื้องต้น 
  ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวอย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน  

การคิด  การถาม และการเขียน 
 ๗. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และ

ความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืนๆ 

 ชื่อศาสนา   ศาสดา และคัมภีร์ของ
ศาสนาต่าง ๆ  
   พระพุทธศาสนา 

ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 
  ศาสนาอิสลาม 

ศาสดา : มุฮัมมัด 
คัมภีร์ : อัลกุรอาน 
  คริสต์ศาสนา 

ศาสดา : พระเยซู 
คัมภีร์ : ไบเบิล 
  ศาสนาฮินดู 

ศาสดา : ไม่มีศาสดา 
คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ อุปนิษัท  
อารัณยกะ   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็น
รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย 

ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น  
การสวดมนต์   การท าบุญ ใส่บาตร  
การแสดงความเคารพ  การใช้ภาษา  

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอัน
เกิดจากความศรัทธา เช่น วัด   
ภาพวาด  พระพุทธรูป วรรณคดี 
สถาปัตยกรรมไทย 

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  การบ าเพ็ญเพียร 
  ผจญมาร 
  ตรัสรู ้
  ปฐมเทศนา 
  ปรินิพพาน 

๓. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
ก าหนด 

สามเณรสังกิจจะ 
อารามทูสกชาดก 
มหาวาณิชชาดก 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

๔. บอกความหมาย ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ 

  ความส าคัญของพระไตรปิฎก  เช่น เป็น
แหล่งอ้างอิง ของหลักธรรมค าสอน 

 ๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

โอวาท ๓ 
ไม่ท าชั่ว 

เบญจศีล 
ท าความดี 

เบญจธรรม 
สติ-สัมปชัญญะ 
สังคหวัตถุ ๔ 
ฆราวาสธรรม ๔ 
อัตถะ ๓   (อัตตัตถะ,  ปรัตถะ, อุภยัต
ถะ)  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 

กตัญญูกตเวทีต่อชุมชน,  สิ่งแวดล้อม 
มงคล ๓๘ 

- รู้จักให้ 
- พูดไพเราะ 
- อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ  
ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
ททมาโน  ปิโย โหติ                            
           ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 
โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ  
      เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์ 

 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

 ฝึกสวดมนต์  ไหว้พระ   สรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยและแผ่เมตตา  

  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและ
สมาธิ 

  รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
  ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจ 
  ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ           

การนอน  อย่างมีสติ 
 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              

การคิด  การถาม และการเขียน 
 ๗. บอกชื่อ ความส าคัญและปฏิบัติตน          

ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ                 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนา
อ่ืนๆ 
 

 ชื่อและความส าคัญของศาสนวัตถุ              
ศาสนสถานและ ศาสนบุคคล                   

ในพระพุทธศาสนา   ศาสนาอิสลาม   
คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู    

 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ   
ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนาอ่ืน ๆ 

ป.๔ 
 

๑. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน 

  พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็น              
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

  เป็นศูนย์รวมการท าความดี และพัฒนา
จิตใจ  เช่น  ฝึกสมาธิ  สวดมนต์   
ศึกษาหลักธรรม   

  เป็นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน 
การทอดผ้าป่า  การเวียนเทียน  
การท าบุญ)  
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  เป็นแหล่งท ากิจกรรมทางสังคม  เช่น 

การจัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารชุมชน และ 
การส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

ป.๔ ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน) 
ตรัสรู้ 
ประกาศธรรม  ได้แก่  

โปรดชฎิล   
โปรดพระเจ้าพิมพิสาร   
พระอัครสาวก   
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 

๓. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

  พระอุรุเวลกัสสปะ 
  กุฏิทูสกชาดก 
  มหาอุกกุสชาดก 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก 
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๔.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 
๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา ๔ 

   พระพุทธ 
พุทธคุณ ๓ 

   พระธรรม 
หลักกรรม 

   พระสงฆ์ 
ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

โอวาท ๓ 
ไม่ท าชั่ว 

เบญจศีล 
ทุจริต ๓ 

 ท าความดี 
เบญจธรรม 
สุจริต  ๓ 
พรหมวิหาร ๔ 
กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ   
มงคล ๓๘ 

-  เคารพ 
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-  ถ่อมคน 
-  ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

ท าจิตให้บริสุทธิ ์(บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
สุขา สงฺฆสฺสสามคฺคี 
     ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข 
โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  

เมตตาธรรม  ค้ าจุนโลก 
๕. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 

   ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และใน
ชุมชน 

๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

  สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                  
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปัญญา 

 รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

 ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน  
อย่างมีสติ 

 ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตาเห็นรูป  
หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กาย
สัมผัสสิ่งที่มากระทบ ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด  
การถาม และการเขียน 
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ป.๔ ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือ เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้
อย่างสมานฉันท์ 

หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 
เบญจศีล – เบญจธรรม 
ทุจริต ๓ – สุจริต ๓ 
พรหมวิหาร ๔ 
มงคล ๓๘  

เคารพ  
ถ่อมตน 
ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร้อมเพรียงของ
หมู่ให้เกิดสุข  เมตตาธรรมค้ าจุนโลก 
 กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 

๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

ประวัติศาสดา 
o พระพุทธเจ้า 
o มุฮัมมัด 
o พระเยซู 

ป.๕ ๑. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลัก
ในการพัฒนาชาติไทย 

 มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจาก
พระพุทธศาสนา 
มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น ศาสนสถาน  
โบราณวัตถุ  สถาปัตยกรรม 
มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรมค าสั่ง
สอน ความเชื่อ และคุณธรรมต่าง ๆ  
  การน าพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาชาติไทย 
พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เช่น 
ภาวนา ๔    (กาย  ศีล   จิต  ปัญญา) 
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)และอริยสัจสี่  
พัฒนาจิตใจ  เช่น หลักโอวาท ๓ 
(ละความชั่ว   ท าดี   ท าจิตใจให้ 
 
      บริสุทธิ์) และการบริหารจิตและเจริญ 
      ปัญญา 
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๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จ 
กรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ   
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  โปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์) 
  พุทธกิจส าคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา  

ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา   
๓. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ            
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

  พระโสณโกฬิวิสะ 
จูฬเสฏฐิชาดก 
  วัณณาโรหชาดก 
  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
  อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ 

๔. อธิบายองค์ประกอบ และความส าคัญ
ของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือ   
 

 องค์ประกอบของพระไตรปิฎก 
  พระสุตตันตปิฎก 
   พระวินัยปิฎก 
   พระอภิธรรมปิฎก 

 ความส าคัญของพระไตรปิฎก 
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  
 และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด  
 

พระรัตนตรัย 
ศรัทธา ๔ 

พระพุทธ 
พุทธจริยา ๓ 

  พระธรรม 
อริยสัจ ๔ 
หลักกรรม 

  พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวาท ๓ 
ไม่ท าชั่ว 

เบญจศีล 
อบายมุข ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าความดี 
เบญจธรรม 
บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
อคติ ๔ 
อิทธิบาท ๔ 
กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา 
มงคล ๓๘ 

-  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
- การงานไม่อากูล 
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- อดทน 
ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ

ปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
  วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                           

คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต                       

ปัญญา  คือ แสงสว่างในโลก 
 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  

มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
 
 

 สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                 
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 
   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  

สมาธิและปัญญา 
   รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ              

การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ              

การนอน  อย่างมีสติ 
ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตา             

เห็นรูป  หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้น
ลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบใจรับรู้
ธรรมารมณ์ 

   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              
การคิด   การถามและการเขียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดล้อม 

 โอวาท ๓ (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕) 
 

ป.๖ 
 

๑. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ-  
ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  
หรือความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

 พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนา
ประจ าชาติ เช่น  เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย  เป็นรากฐานทางวัฒนธรรม
ไทย  เป็นศูนย์รวมจิตใจ  เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย และเป็นหลัก           
ในการพัฒนาชาติไทย  

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

  สรุปพทุธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปัจฉิมสาวก 
  ปรินิพพาน 
  การถวายพระเพลิง 
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
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  สังเวชนียสถาน ๔ 

๓. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และ            
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

  พระราธะ 
ทีฆีติโกสลชาดก 
สัพพทาฐิชาดก 
  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม-พระปรมา

นุชิตชิโนรส 
๔. วิเคราะห์ความส าคัญและเคารพ       
พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน 

นับถือตามทีก่ าหนด 

 พระรัตนตรัย 
ศรัทธา ๔ 

พระพุทธ 
พุทธกิจ ๕ 

  พระธรรม 
อริยสัจ ๔ 
หลักกรรม 

พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวาท ๓ 
  ไม่ท าชั่ว 

 เบญจศีล 
 อบายมุข ๖ 
 อกุศลมูล ๓ 

ท าความดี 
เบญจธรรม 
 กุศลมูล ๓ 
 พละ ๔ 
 คารวะ ๖ 
 กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ 
 มงคล ๓๘ 

-  มีวินัย  
- การงานไม่มีโทษ 
- ไม่ประมาทในธรรม 

ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ  

คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ   
 ยถาวาที  ตถาการี   

พูดเช่นไร  ท าเช่นนั้น 
 

๕. ชื่นชมการท าความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนา   พร้อมทัง้บอก
แนวปฏิบัติในการด าเนินชวีิต 

   ตัวอย่างการกระท าความดีของบุคคล
ในประเทศ  

 

 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา และ
บริหารจิตเจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา            
ที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

     รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  
สมาธิและปัญญา 

    รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ                 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

 ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ             
การนอนอย่างมีสติ 

ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูป  
หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  
กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ   ใจรับรู้
ธรรมารมณ์ 

 

   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน      
การคิด   การถาม และการเขียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         
ที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ สิ่ง
เสพติด 

 หลักธรรม : อริยสัจ ๔  หลักกรรม 
 โอวาท ๓ :  เบญจศีล – เบญจธรรม  

อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ 

 ๘. อธิบายหลักธรรมส าคัญของศาสนา 

อ่ืน ๆ โดยสังเขป 

 หลักธรรมส าคัญของศาสนาต่าง ๆ  
 พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ ๔  โอวาท  

๓  ฯลฯ 
 ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 

หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม  
 คริสต์ศาสนา : บัญญัติ  ๑๐ ประการ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๙. อธิบายลักษณะส าคัญของศาสนพิธี

พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 

 ศาสนพิธีของศาสนาต่าง ๆ  
 พระพุทธศาสนา 

ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา  
อุปสมบท 
ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา 
เช่น ท าบุญพิธีเนื่องในวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 
ศาสนาอิสลาม  เช่น  การละหมาด               
การถือศีลอด  การบ าเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ 
คริสต์ศาสนา  เช่น  ศีลล้างบาป             
ศีลอภัยบาป  ศีลก าลัง  ศีลมหาสนิท  
ฯลฯ 
ศาสนาฮินดู  เช่น พิธีศราทธ์  พิธีบูชา
เทวดา 

 
สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสน
สถานของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสน
สถาน 
การพัฒนาท าความสะอาด 
  การบริจาค 
  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

๒. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
 

 ประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
วันมาฆบูชา   
วันวิสาขบูชา   
  วันอาสาฬหบูชา   
  วันอัฏฐมีบูชา  

 การบูชาพระรัตนตรัย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ

ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง  
 การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 
 การยืน การเดิน 

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และ
วันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม ที่
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
  การท าบุญตักบาตร 

ป.๓ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 

 ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
   การลุกข้ึนยืนรับ 
   การต้อนรับ 
   การรับ – ส่งสิ่งของแก่พระภิกษุ 
   มรรยาทในการสนทนา 
การส ารวมกิริยามารยาท การแต่งกาย

ที่เหมาะสมเม่ือ    
   อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
   การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ  

ศาสนสถาน 
๒. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 
  เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  การจัดโต๊ะ

หมู่บูชา 
๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

 ความเป็นมาของการแสดงตนเป็น   
พุทธมามกะ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
ขั้นพิธีการ 

ป.๔ ๑. อภิปรายความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่
ตนนับถือ 
 

  ความรู้เบื้องต้นและความส าคัญของ 
ศาสนสถาน    

การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 
  การบ ารุงรักษาศาสนสถาน 

๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ 
 การยืน การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสม

ในโอกาสต่าง ๆ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

  การอาราธนาศีล 
การอาราธนาธรรม 
 การอาราธนาพระปริตร 
 
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม

สวนะ 
ป.๕ ๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ

อย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตน
ถูกต้อง 

  การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด          
มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ  

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนด และ
อภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 

  การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
  ระเบียบพิธีในการท าบุญงานมงคล 
  ประโยชน์ของ การเข้าร่วมศาสนพิธี  

พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรม             
ในวันส าคัญทางศาสนา        

๓. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การกราบพระรัตนตรัย  
  การไหว้บิดา มารดา ครู/อาจารย์                 

ผู้ที่เคารพนับถือ 
  การกราบศพ 

  ป.๖ ๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ
ภายในวัด เช่น เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 
๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การถวายของแก่พระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของ

พุทธศาสนิกชน   เพ่ือประโยชน์ต่อ
ศาสนา 

๓. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน 
ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมใน 
วันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนด และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
และอาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผ้าป่า 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการท าบุญงานอวมงคล 
  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา เช่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วนัอัฐมีบูชา 
วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะ 

  ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี/
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา 

๔. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
° ขั้นเตรียมการ 
° ขั้นพิธีการ 

 
สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน เช่น  
 กตัญญูกตเวทีและเคารพรับฟัง

ค าแนะน าของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ 
และครู 

 รู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ  
การไหว้ผู้ใหญ่      

 ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ  ของครอบครัวและ
โรงเรียน  

 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน  

 มีเหตุผลและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

 มีระเบียบ วินัย มีน้ าใจ 
  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก ที่

ดีของครอบครัวและโรงเรียน                
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี

ของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการ
กระท านั้น 
 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดี
ของตนเองและผู้อื่น เช่น 

 -    ความกตัญญูกตเวที 
  -   ความมีระเบียบวินัย 

        -    ความรับผิดชอบ    
        -    ความขยัน  
         -   การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ

ช่วยเหลือผู้อื่น 
         -   ความซื่อสัตย์สุจริต     
         -  ความเมตตากรุณา  

 
    ผลของการกระท าความดี เช่น  

         -  ภาคภูมิใจ  
         -  มีความสุข   

              - ได้รับการชื่นชม ยกย่อง 
ป.๒ 

 
 
 

๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

ข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานที่
สาธารณะ เช่น โรงภาพยนต์ 
โบราณสถาน ฯลฯ 

๒. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

    มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ 
การยืน การเดิน การนั่ง การนอน       
การทักทาย  การรับประทาน 

๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

  การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 
ในเรื่อง ความคิด  ความเชื่อ 
ความสามารถและการปฏิบัติตนของ
บุคคลอื่นที่ แตกต่างกัน เช่น  

       -     บุคคลย่อมมีความคิดท่ีมีเหตุผล  
       -     การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตาม

ความ  เชื่อของบุคคล 
-    บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
      -      ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจ

ผู้อื่น ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผม  
สีผิว ที่แตกต่างกัน 

๔. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น     สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
       -  สิทธิแสดงความคิดเห็น 

 -   สิทธิเสรภีาพในร่างกาย    
-   สิทธิในทรัพย์สิน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ 

 
๑. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

  ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวเช่น 
การแสดงความเคารพและการเชื่อฟัง
ผู้ใหญ่ การกระท ากิจกรรมร่วมกัน  ใน
ครอบครัว 

 
     ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น 

การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา ประเพณี
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต      ประโยชน์
ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

 ๒. บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย 

    พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือน ๆ               
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย           
การท าความเคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช้
ภาษา (ภาษาถ่ินกับภาษาราชการ และ
ภาษาอ่ืนๆ ฯลฯ ) 

    สาเหตุที่ท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ในปัจจุบันของนักเรียน และผู้อ่ืนแตกต่าง
กัน 

๓. อธิบายความส าคัญขอวันหยุดราชการ
ที่ส าคัญ    

    วันหยุดราชการที่ส าคัญ เช่น  
-   วันหยุดเกี่ยวกับชาติและ

พระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี              
วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

-    วันหยุดราชการเก่ียวกับศาสนา เช่น  
วันมาฆบูชา     วันวิสาขบูชา         
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  

-   วันหยุดราชการเก่ียวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น  วันสงกรานต์      วัน
พืชมงคล 

๔. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

   บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน 

   ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี 

ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง 

  แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        สา
ธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ
โบราณสถานการพัฒนาชุมชน   

๒. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตาม  ที่
ดี 
 

การเป็นผู้น าและผู้ตามทีดี่ 
       -  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้น า 

- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตาม
หรือสมาชิก   

- การท างานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ   และประโยชน์ของการ
ท างานเป็นกลุ่ม   

๓. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน    
พึงได้รับตามกฎหมาย 
 

   สิทธิพ้ืนฐานของเด็กเช่น สิทธิที่จะมีชีวิต 
สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิ        ที่
จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะมี             
ส่วนร่วม 

๔. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

   วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย             
ที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย             
ภาษา อาหาร  

๕. เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง     
สันติสุขในชีวิตประจ าวัน 

ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
ในชีวิตประจ าวัน 

  แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธ ี

ป.๕ 
 

 

๑. ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  
 

  สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ   
หน้าที่ของพลเมืองดี เช่น เคารพ เทิดทูน

สถาบันชาติ   ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ปฏิบัติตามกฎหมาย 

  คุณลักษณะของพลเมืองดีเช่น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ   

๒. เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
   เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
   แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ

ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
   การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓.เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
 

 วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย 

    คุณค่าของวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิต 
 ๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
   ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน   ของ

ตน 
   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของชุมชน 
ป.๖ ๑. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเช่น 

-  กฎหมายจราจร   
-  กฎหมายทะเบียนราษฎร 
-  กฎหมายยาเสพติดให้โทษ 
-  เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. 

   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรม  อัน
ดีงาม 
 

ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
    การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม

กาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย 
   แนวทางการธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

๓. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสม
ถูกกาลเทศะ 

   ความหมายและส าคัญของมารยาทไทย 
   มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เช่น  

การแสดงความเคารพ การยืน  การเดิน 
การนั่ง การนอน การรับของส่งของ            
การรับประทานอาหาร การแสดงกิริยา
อาการ  การทักทาย  การสนทนา  การใช้
ค าพูด 

๔.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 
   ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม

คนภาคต่างๆ ในสังคมไทย 
   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

๕. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้
ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

  ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าว
ต่าง ๆ สถานการณ์จริง  

ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร   เหตุการณ์ต่างๆ  

  หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารจากสื่อต่างๆ รวมท้ังสื่อท่ีไร้พรมแดน 
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สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา ไว้ซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าที่ของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
 

 โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์
ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสร้างของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน 

๒. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
 

 ความหมายและความแตกต่างของอ านาจ
ตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน 

 การใช้อ านาจในครอบครัวตามบทบาท 
สิทธิหน้าที่ 

 ๓. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท า
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เช่น การแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในครอบครัว การรับฟังและ
แสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น เลือกหัวหน้าห้อง ประธาน
ชุมนุม ประธานนักเรียน   

ป.๒ 
 
 

 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน 

๒. ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียน และชุมชน 

 ผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจ 
ในโรงเรียน และชุมชน เช่น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผู้น าท้องถิ่น  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ป.๓ ๑. ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 
๒. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสียง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และ
ชุมชน 
- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เช่น                  

         การเลือกหัวหน้าห้อง  การเลือก 
         คณะกรรมการห้องเรียน  
- การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เช่น เลือก  

 ประธานนักเรียน  เลือกคณะกรรมการ
นักเรียน  

 การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น  การเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน สมาชิก อบต. อบจ. 

ป.๔ ๑. อธิบายอ านาจอธิปไตยและความส าคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย 

 อ านาจอธิปไตย 
 ความส าคัญของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
๒. อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 

๓. อธิบายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน

สังคมไทย 
ป.๕ 

 
 
 

๑. อธิบายโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่และ
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น เช่น 
อบต. อบจ. เทศบาล และการปกครอง
พิเศษ เช่น พัทยา  กทม. 

 อ านาจหน้าที่และความส าคัญของ            
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

 บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารงต าแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น เช่นนายก อบต. 
นายกเทศมนตรี นายก อบจ.        ผู้ว่า
ราชการ กทม. 

๓. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ป.๖ 
 
 

๑. เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 

 บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล 

๒. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

 กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตย 
ในท้องถิ่นและประเทศ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 การมีส่วนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง 

 สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระท าผิด
การเลือกตั้ง  และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
 
 
สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่

มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
   สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน 

เช่น ดินสอ กระดาษ ยาสีฟัน  
   สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น  มี

ผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ  
   สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อ 
   ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 

๒. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  
ประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม 

   การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพ่ือซื้อสินค้า
และบริการ 

    ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 
    ประโยชน์ของการออม 
    โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
     วางแผนการใช้จ่าย 

๓. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

   ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ดินสอ 
กระดาษ  เสื้อผ้า อาหาร 

   ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน   
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

   วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและ 
      สว่นรวมอย่างถูกต้อง และประหยัดและ

คุม้ค่า 
ป.๒ ๑. ระบุทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและ

บริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและ

บริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน เช่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ดินสอและกระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

   ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่
หลากหลายที่มีต่อราคา คุณค่าและประโยชน์
ของสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม 

๒. บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 

   การประกอบอาชีพของครอบครัว 
   การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 
   รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 
   รายได้และรายจ่ายของตนเอง 

๓. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง    วิธีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง
อย่างง่าย ๆ  

   รายการของรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสม 
และไม่เหมาะสม 

   รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและ           
ไม่เหมาะสม 

๔. สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ
รายได้และการออม 
 
 
 

   ที่มาของรายได้ที่สุจริต 
   การใช้จ่ายที่เหมาะสม 
   ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ 
   การออมและผลดีของการออม 
   การน าเงินที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น   

การช่วยเหลือสาธารณกุศล 
ป.๓ ๑. จ าแนกความต้องการและความจ าเป็น

ในการใช้สินค้าและบริการในการด ารง 
ชีวิต 

   สินค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตที่ เรียกว่า
ปัจจัย ๔ 

   สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์อาจ 
เป็นสินค้าที่จ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต 

   ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ  
ที่สนองความต้องการของมนุษย์ 

   หลักการเลือกสินค้าที่จ าเป็น 
   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

๒. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง    ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่ายที่จ าเป็น
และเหมาะสม 

   วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
   วางแผนการแสวงหารายได้ที่สุจริตและ

เหมาะสม 
วางแผนการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่าง

เหมาะสม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓.อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผล
ต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

ความหมายของผู้ผลติและผู้บริโภค 
ความหมายของสินค้าและบรกิาร 
ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความ           

หายากของทรัพยากรกับความตอ้งการของ
มนุษย์ที่มีไม่จ ากัด 

ป.๔ ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า
และบริการ 

   สินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่
มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ 

   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และ   
ตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจของผู้ซื้อ ราคา
สินคา้ การโฆษณา คุณภาพของสินค้า       

๒. บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
   สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด ารงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร 
การใช้จ่าย 

ป.๕ ๑. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ    ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต
ประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุนและ
ผู้ประกอบการ 

   เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
   ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ราคาน้ ามัน วัตถุดิบ 
   พฤติกรรมของผู้บริโภค 
 
 
   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชน 

๒. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรม    
ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน เช่นการประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายในบ้าน โรงเรียน การวางแผนการ
ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือลดความสูญเสียทุก
ประเภท การใช้ภิปัญญาท้องถ่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน เชน่ 

หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท๊อป   
๓. อธิบายหลักการส าคัญและประโยชน์
ของสหกรณ์ 

   หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป 
   สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) 
   การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
ป.๖ ๑. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความ

รับผิดชอบ 
บทบาทของผู้ผลติที่มีคุณภาพ   เช่น                

ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผนก่อนเริ่มลง
มือท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาด
และการสูญเสีย ฯลฯ 

   ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
๒. อธิบายบทบาทของผู้บริโภค 
ที่รู้เท่าทัน 

   คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
   พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง 
   คุณคา่และประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันที่

มีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 

๓. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

   ความหมาย และความจ าเป็นของทรัพยากร 
   หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท) 
 วิธีการสร้างจิตส านึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิคและ

วิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม                   
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สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ

จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้อง

ท างานอย่างสุจริต 
   ความหมาย ประเภทและความส าคัญของ

การท างาน 
   เหตุผลของการท างาน 
   ผลของการท างานประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อ

ครอบครัวและสังคม 
การท างานอย่างสุจริตท าให้สังคมสงบสุข 

ป.๒ ๑. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการโดยวิธีต่าง ๆ 

   ความหมายและความส าคัญของการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

   ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการโดยไม่ใช้เงิน รวมทั้ง การแบ่งปัน       
การช่วยเหลือ 

   ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
โดยการใช้เงิน 

๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

   ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและ
ผู้ขายผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายใน
การก าหนดราคาสินค้าและบริการ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย     
ท าให้สังคมสงบสุข และประเทศมั่นคง 

ป.๓ ๑. บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

   สินค้าและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจัดหา
และให้บริการแก่ประชาชน เช่น ถนน 
โรงเรียน สวนสาธารณะ การสาธารณสุข 
การบรรเทาสาธารณภัย 

 ๒. บอกความส าคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี 

   ความหมายและความส าคัญของภาษีที่รัฐ
น ามาสร้างความเจริญและให้บริการแก่
ประชาชน 

   ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา   ภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ 

   บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสีย
ภาษ ี

 ๓. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ที่
มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 

ความส าคัญและผลกระทบของการแข่งขัน
ทางการค้าท่ีมีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 

ป.๔ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน 

   อาชีพ  สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิต  
ในชุมชน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  

ด้านเศรษฐกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ซื้อ ผู้ขาย การกู้หนี้ยืมสิน 

   การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย               
การใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน 

๒. อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน    ความหมายและประเภทของเงิน 
   หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
   สกุลเงินส าคัญท่ีใช้ในการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 
ป.๕ ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของ

ธนาคาร 
   บทบาทหน้าที่ของธนาคารโดยสังเขป 
   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม 
   การฝากเงิน / การถอนเงิน 

๒. จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม    ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอก
ระบบและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเสียดอกเบี้ย                      
การลงทุน การซื้อของอุปโภคเพ่ิมข้ึน        
ที่น าไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นต้น 

ป.๖ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาล ที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างสังเขป เช่นการแลก                  
เปลี่ยนสินค้าและบริการ  รายได้และ
รายจ่าย การออมกับธนาคาร การลงทุน  

   แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของ          
หน่วยเศรษฐกจิ 

   ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี 
   สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้

แรงงานในประเทศไทย 
   การหารายได้ รายจ่าย การออม  

การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล 

๒. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

   การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน
ประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มแม่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน 
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สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์       
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน 

ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. จ าแนกสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

๒. ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  
ระยะ  ทิศของสิ่งต่างๆ 

ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ ทิศของ
สิ่งต่างๆ รอบตัว  เช่น ที่อยู่อาศัย  บ้าน เพื่อน
บ้าน  ต้นไม้  ถนน ทุ่งนา ไร่  สวน  ที่ราบ 
ภูเขา  แหล่งน้ า   
ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก) 

งต่างๆรอบตัวและท่ีตั้งของสิ่  
๓.  ใช้แผนผังง่าย ๆ  ในการแสดง
ต าแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน 

แผนผังแสดงต าแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียน 

๔. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน 
 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 
เช่น กลางวัน กลางคืน  ความร้อนของอากาศ    
ฝน  เมฆ  ลม 

  
ป.๒ ๑.  ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ

ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 

สิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น  
ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 

๒.  ระบุต าแหน่งอย่างง่ายและลกัษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่างๆ  ที่ปรากฏในลกูโลก  แผน
ทีแ่ผนผัง และภาพถ่าย 
 

ต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่ง
ต่างๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่แผนผัง และ
ภาพถ่ายเช่น  ภูเขา  ที่ราบ  แม่น้ า  ต้นไม้  
อากาศ  ทะเล 

๓.  สังเกตและแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ 
 

ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เช่น ข้างข้ึน 
ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ  

ป.๓ ๑. ส ารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใน
โรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ 
และรูปถ่าย เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน 
แผนที่ แผนผัง และรูปถ่าย 
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

 ๒.  วาดแผนผังเพ่ือแสดงต าแหน่งที่ตั้ง
ของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียน
และชุมชน 

ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน เช่นสถานที่ราชการ 
อ าเภอ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย์  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพของจังหวัดตนเอง ด้วยแผนที่
และ รูปถ่าย 

ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 
 

๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่
ส าคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และ 
รูปถ่าย 

แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัด
ของตน 

๓. อธิบาย ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ 
ในจังหวัด 

ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ ในจังหวัด 

ป.๕ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะ ทาง
กายภาพของภูมิภาคของตนด้วยแผนที่
และรูปถ่าย 

ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 

๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ 
ในภูมิภาคของตน 

ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ ในภูมิภาคของ
ตน 

ป.๖ ๑.  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะ 
ทางกายภาพของประเทศไทย ด้วยแผน
ที่ รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจาก
ดาวเทียม 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่ายทาง
อากาศ ภาพจากดาวเทียม(ที่แสดงลักษณะทาง
กายภาพของประเทศไทย 

 ๒.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
ลักษณะทางกายภาพกับ ภัยพิบัติ ใน
ประเทศไทยเพ่ือเตรียมพร้อม รับมือภัย
พิบัติ 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
กับภัยพิบัติของประเทศไทย เช่น อุทกภัย  
แผ่นดินไหว วาตภัยสึนามิ ภัยแล้ง ดินถล่ม
และโคลนถล่ม 
การเตรียมพร้อม รับมือภัยพิบัติ 
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สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ

ด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดตามธรรมชาติที่

ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่ง
กายและอาหาร 

๒. สังเกตและเปรียบเทียบ 
การเปลี่ยน แปลง ของสิ่ง แวดล้อมท่ีอยู่
รอบตัวเพื่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่
รอบตัว 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งต่อการปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสม 

๓. มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่
บ้านและชั้นเรียน 

การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
บ้านและชั้นเรียน 

ป.๒ ๑. อธิบายความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน 

ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในการด าเนิน
ชีวิต 

๒. จ าแนกและใช้ทรัพยากร –ธรรมชาติ
ที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไป
ด้อย่างคุ้มค่าไ  

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
-ใช้ไม่หมด  เช่น อากาศ แสงอาทิตย์ 
- สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น  น้ า 
ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า 
-  ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ 
วิธีใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
 

๓.  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ 
 

๔. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียน 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม    
        ในโรงเรียนและชุมชนที่ส่งผลต่อ 
        การด าเนินชีวิต 
   การรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
       ในโรงเรียน 
 

ป.๓ ๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับ
ปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชน
จากอดีตถึงปัจจุบัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒.  อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติใน
การสนองความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์และการประกอบอาชีพ 

การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม  
ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์  เช่น 
การคมนาคม  บ้านเรือน และการ 
ประกอบอาชีพในชุมชน 
การประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจาก 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน 

 ๓. อธิบายสาเหตุที่ท าให้เกิดมลพิษ โดย
มนุษย์ 

ความหมายและประเภทของมลพิษ        
     โดยมนุษย ์
 สาเหตุของการเกิดมลพิษที่เกิดจาก 
การกระท าของมนุษย์ 
 

๔. อธิบายความแตกต่างของลักษณะ
เมืองและชนบท 

ลักษณะของเมืองและชนบท 
 

๕. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพกับการ 
ด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 
 

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 

๖  .มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อชุมชน 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ป.๔ ๑.  วิเคราะห์สิง่แวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อการด าเนินชีวติของคนในจังหวดั 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ        
การด าเนินชวีิตของคนในจงัหวดั 

๒.  อธบิายการเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อมใน
จังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนัน้ 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
      และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
       เชน่ การตั้งถิ่นฐาน  การย้ายถิ่น 

๓.  น าเสนอแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

ป.๕ ๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง   
     กายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อ 
     ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน 
      และการย้ายถิ่นของ      
    ประชากรในภูมิภาค 
     ของตน 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาคของตน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒.   วิเคราะห์อิทธิพลของ 
     สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
     ที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนิน 
     ชวีิตในภูมิภาคของตน 

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 

๓. น า เสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจาก
การรักษาและท าลายสิ่งแวดล้อม และเสนอ
แนวทางในการจดัการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
ของตน 

ผลจากการรักษาและการท าลาย 
     สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

ป.๖ ๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในประเทศไทย 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม )ประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) ในประเทศ
ไทย 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อม 

 ๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของประเทศไทยในอดีตกับ
ปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ 
ประเทศไทย 
vผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม  และ 
วัฒนธรรม  (ของประเทศไทยในอดีต  
กับปัจจุบัน 

๓. น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและท าลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการ
จัดการอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 

ผลจากการรักษาและท าลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
แนวทางในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่า 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สังคมศกึษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 

 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑.บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา

ตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏ

ในปฏิทิน  
 ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติใน

ปฏิทิน  
 ช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เช้าวันนี้   

ตอนเย็น  
๒. เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน    
ตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 

 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน เช่น รับประทานอาหาร ตื่นนอน 
เข้านอน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา แสดงล าดับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นได้      

๓. บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างง่าย ๆ 

 การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างสั้น ๆ 
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สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง

ความเป็นไทย 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายความหมายและความส าคัญ

ของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

  ความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ท่ี
ส าคัญของชาติไทย ได้แก่  ชาติ   ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

       (ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป          พระ
บรมฉายาลักษณ์) 

  การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ    และ
เพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพ            
ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 

  เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนที่ประเทศไทย 
ประเพณีไทย อาหารไทย (อาหารไทย        ที่
ต่างชาติยกย่อง เช่น ต้มย ากุ้ง ผัดไทย) ที่มี
ความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วม             ที่จะ
อนุรักษ์ไว้ 

 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  
ตายาย 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ 
เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของอดีตกับ
ปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวเด็ก เช่นการ
ใช้ควาย ไถนา รถไถนา  เตารีด   ถนน เกวียน 
- รถอีแต๋น 

  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ 
ตามกาลเวลา  

๒. บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต                 
ที่มผีลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

  เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  เช่น 
การย้ายบ้าน  การหย่าร้าง                 การ
สูญเสียบุคคลในครอบครัว   
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หลักสูตรสาระการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดดอนทราย 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. ใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต 
 ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้     
เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนก่อน   

 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดง
เหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
แสดงเหตุการณ์ได้ 

๒. ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว        
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         
โดยใช้หลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น ภาพถ่าย  

 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  
 ใช้ค าที่บอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์             

ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 
 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นได้ 
 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ  การ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลง                

ในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของ
ตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
 

  วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น  การ
สอบถามพ่อแม่ ผู้รู้   

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น   
การประกอบอาชีพ การแต่งกาย   การสื่อสาร 
ประเพณีในชุมชนจากอดีต ถึงปัจจุบัน  

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 
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สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง

ความเป็นไทย 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่น

หรือประเทศชาติ 
 

   บุคคลในท้องถิ่นท่ีท าคุณประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรคว์ัฒนธรรม และความม่ันคงของ
ท้องถิ่น และประเทศชาติ     ในอดีตท่ีควรน า
เป็นแบบอย่าง 

   ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 
๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว้ 
 
 

   ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย    เช่น 
การท าความเคารพ อาหารไทย ภาษาไทย 
ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 

   คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่มีต่อ
สังคมไทย 

   ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีต่อวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ทางด้านต่าง ๆ  

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ   วิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 
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หลักสูตรสาระการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดดอนทราย 

 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ   

                        ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. เทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น 

พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่างสังเขป      
(ถ้าเป็นมุสลิมควรเรียนฮิจเราะห์ศักราชด้วย )  

 วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ.   
เป็น พ.ศ. 

 ตัวอย่างการเทียบศักราช ในเหตุการณ์      
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของ
นักเรียน  เป็นต้น 

๒. แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยใช้หลักฐาน  และ
แหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึน้ในโรงเรียนและชุมชน 

 
มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

และพัฒนาการของชุมชน 
  ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เช่น 
ความเจริญทางเทคโนโลยี          การคมนาคม 
ความปลอดภัย  

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนทั้ง
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม 

 ๒. สรุปลักษณะที่ส าคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน 



126 
 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง

ความเป็นไทย 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    ป.๓ ๑. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ

โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่
เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

    พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขป
ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   ผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ตามล าดับ 

    อาณาจักรไทยอ่ืนๆที่ผนวกรวมเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของชาติไทย เช่น ล้านนานครศรีธรรมราช   

 ๒. อธิบายพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน โดยสังเขป 

   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        ภูมิพลอ
ดุลยเดช และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
โดยสังเขป 

๓. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้อง
ประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร 
ชาวบ้านบางระจัน             พระยาพิชัยดาบ
หัก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอ่ืน ๆ  

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน
ของตนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของ
ชุมชน  อ่ืน ๆ ที่มีความเหมือนและความต่างกับ
ชุมชนของตนเอง 
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หลักสูตรสาระการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดดอนทราย 

 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ 

และสหัสวรรษ 
 ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ 

ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
 การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ

เพ่ือท าความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารเช่น  
หนังสือพิมพ์ 

๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป 

 เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 

 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
เช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ 

๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ที่
แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้น
รอง 

 ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา         
ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 

 การจ าแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็น
หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง 
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มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ  การ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร

สุโขทัยโดยสังเขป 
   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 
   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้าน

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป 

 ๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัย 

   ประวัติ และผลงานของบุคคลส าคัญ       สมัย
สุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุน
รามค าแหงมหาราช                       พระ
มหาธรรมราชา ที่ ๑                        (พระ
ยาลิไทยโดยสังเขป)   

๓. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ     
สมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ 

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่นภาษาไทย 
ศิลปกรรมสุโขทัยที่ได้รับ           การยกย่อง
เป็นมรดกโลก   เครื่อง           สังคมโลก  

   คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบันที่
น่าภาคภูมิใจและควรค่า            แก่การ
อนุรักษ์ 

 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๔ ๑.  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและ

พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 
 

  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และ
ยุคประวัติศาสตร์         ในดินแดนไทย  
โดยสังเขป 

  หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์   ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่
แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย
โดยสังเขป  

๒.  ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติ   
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หลักสูตรสาระการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดดอนทราย 

 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้

หลักฐานที่หลากหลาย 
 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้  อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

 การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดย
อ้างอิงหลักฐานที่หลากหลายด้วยวิธีการต่าง 
ๆ เช่น การเล่าเรื่องการเขียนอย่างง่าย ๆ 
การจัดนิทรรศการ  

๒. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ    เพ่ือ
ตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมี
เหตุผล 

 การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น  มีเหตุการณ์
ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เพราะสาเหตุใด
และมีผลกระทบอย่างไร 

 แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่นเพ่ือตอบค าถามดังกล่าว เช่น 
เอกสาร เรื่องเล่า ต านานท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 การใช้ข้อมูลที่พบเพื่อตอบค าถามได้อย่างมี
เหตุผล 

๓. อธิบายความแตกต่างระหว่าง     
ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 
ในท้องถิ่น 

 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ ที่
สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับข้อมูล 
เช่น หนังสือพิมพ์ บทความจากเอกสารต่าง 
ๆ เป็นต้น 

 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดงความจริง
กับข้อเท็จจริง 

 สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น 
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มาตรฐาน ส ๔.๒   เขา้ใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง

ความเป็นไทย 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร

อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 
 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป 
   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจ และการปกครองของอาณาจักร
อยุธยา 

   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการด้าน
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 
โดยสังเขป 

   ผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เช่น 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ พระบรมไตร
โลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน    
เป็นต้น 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  เช่น 
ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม  

   การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรีโดยสังเขป  

๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญ   
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง   
ของอาณาจักรอยุธยา 
 
๓. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ 

 ๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ     
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย

และจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน           
ที่มีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เช่น ศาสนาและความเชื่อ ภาษา  การ
แต่งกาย อาหาร  

๒. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน
โดยสังเขป 

  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย 
เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย ดนตรี โดย
ระบุลักษณะ  สาเหตุและผล 

  อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของวัฒนธรรม
ต่างชาติต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   พระราชประวัติ และผลงานของ     พระเจ้า

ตากสินมหาราชโดยสังเขป  
   ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  เช่น 

ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 
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หลักสูตรสาระการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดดอนทราย 

 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. อธิบายความส าคัญของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 

 ความหมายและความส าคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับ
นักเรียน 

 การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของ
ภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่น  

๒. น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย
ในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต 

 ตัวอย่างหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
น ามาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย     สมัยรัตนโกสินทร์ 
เช่น    พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ 
หรือ รัชกาลที่ ๕ กฎหมายส าคัญ ฯลฯ  
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) 

 สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง 

 การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน      
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น 
การเล่าเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  การเขียน
รายงาน   

 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ   การ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 
  ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศ

ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ

เพ่ือนบ้านของไทยโดยสังเขป 
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สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง

ความเป็นไทย 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์   
๓. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญ
ด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ 
๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้ 

   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์โดยสังเขป 
   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

และการปกครองของไทย             ในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น   สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น สมัยปฏิรูปประเทศ และสมัย
ประชาธิปไตย 

   ผลงานของบุคคลส าคัญทางด้านต่างๆ ในสมัย
รัตนโกสินทร์ เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้า-       จุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาสุรสิงหนาท    พระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์             เช่น  
ศิลปกรรม  วรรณกรรม 

 
 
 
 
 

 
 
 

  ตัวอย่างความเหมือนและ ความต่างระหว่างไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ภาษา ศาสนา การ
ปกครอง 

๒. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจ และ

สังคมในปัจจุบันโดยสังเขป    
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สุขศึกษาและพลศึกษา 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
สาระท่ี  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายลักษณะและหน้าที่      

ของอวัยวะภายนอก 
 ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย 
-  ตา หู  คอ  จมูก  ผม มือ  เท้า  เล็บ  ผิวหนัง  ฯลฯ 
-  อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น  ฟัน เหงือก) 

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก           

 การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
-  ตา หู คอ จมูก  ปาก ลิ้น  ฟัน  ผม  มือ  เท้า เล็บ  
ผิวหนัง ฯลฯ 
- อวัยวะในช่องปาก  (ปาก  ลิ้น ฟัน  เหงือก) 

ป. ๒ ๑. อธิบายลักษณะ  และหน้าที่ของ
อวัยวะภายใน 

 ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย (สมอง  หัวใจ ตับ  
ไต  ปอด  กระเพาะอาหาร  ล าไส้ ฯลฯ) 

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายใน 

 การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
-  การระมัดระวังการกระแทก 
-  การออกก าลังกาย 
-  การกินอาหาร 

 ๓. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 
ป.๓ ๑.    อธิบายลักษณะและการ

เจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ 
 ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์      ที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
-  ลักษณะรูปร่าง 
-  น้ าหนัก 
-  ส่วนสูง 

 ๒.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต ของเด็กไทย 

 ๓.   ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
-  อาหาร   
-  การออกก าลังกาย 
-  การพักผ่อน 

ป. ๔ ๑. อธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและจิตใจ     
ตามวัย   

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและ
จิตใจ ตามวัย (ในช่วงอายุ ๙ – ๑๒ ปี) 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. อธิบายความส าคัญของกล้ามเนื้อ 

กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

  ความส าคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อ  ที่มีผล
ต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

 ๓. อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ  กระดูก  
และข้อ  ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ป. ๕ ๑.  อธิบายความส าคัญของระบบย่อย
อาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อ
สุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการ 

  ความส าคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และพัฒนาการ 

 ๒.  อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ 

   วิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้
ท างานตามปกติ 

ป.๖ ๑. อธิบายความส าคัญของระบบ
สืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ  ที่มีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

  ความส าคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต  
และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ   การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ       

 ๒. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบ
สืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต    และ
ระบบหายใจให้ท างานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์   ระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบหายใจให้ท างานตามปกติ 

 
สาระท่ี  ๒     ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ ๑. ระบุสมาชิกในครอบครัวและ

ความรักความผูกพันของสมาชิกท่ีมีต่อ
กัน 

   สมาชิกในครอบครัว 
   ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว 

 ๒. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจ
ในตนเอง 

  สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง) 

 ๓. บอกลักษณะความแตกต่าง
ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง 

  ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  เพศหญิง 
-  ร่างกาย 
-  อารมณ์ 
-  ลักษณะนิสัย 

ป. ๒ ๑. ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
และสมาชิกในครอบครัว 

  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
-  ตนเอง 
-  พ่อ แม่ 
-  พ่ีน้อง 
-  ญาติ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. บอกความส าคัญของเพ่ือน   ความส าคัญของเพ่ือน (เช่น พูดคุย ปรึกษา  เล่น 

ฯลฯ) 
 ๓. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ   พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 

-  ความเป็นสุภาพบุรุษ 
-  ความเป็นสุภาพสตรี 

 ๔. อธิบายความภาคภูมิใจในความ
เป็นเพศหญิง หรือเพศชาย 

  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย 

ป. ๓ ๑. อธิบายความส าคัญ  และความ
แตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง 

  ความส าคัญของครอบครัว  ความแตกต่างของแต่
ละครอบครัว 
-  เศรษฐกิจ 
-  สังคม 
-  การศึกษา 
 

 ๒. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

 ๓. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 

  พฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (การแต่ง
กาย  การเที่ยวกลางคืน  การคบเพ่ือน  การเสพสาร
เสพติด ฯลฯ) 
    วิธหีลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทาง
เพศ (ทักษะปฏิเสธและอ่ืน ๆ ) 

ป. ๔ ๑. อธิบายคุณลักษณะของความเป็น
เพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

  คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว 

 ๒. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย 

  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรม
ไทย 

 ๓. ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการ
กระท าที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสม
ในเรื่องเพศ 

  วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไม่
เหมาะสมในเรื่องเพศ 

ป. ๕ ๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  
และปฏิบัติตนได้เหมาะสม 

   การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง 
   การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย 

 ๒. อธิบายความส าคัญของการมี
ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย 

  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย 
(ครอบครัวขยาย  การนับถือญาติ) 

 ๓. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ 
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว 

ป. ๖ ๑. อธิบายความส าคัญของการสร้าง
และรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
      ความส าคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ

กับผู้อ่ืน 
    ปัจจัยที่ช่วยให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ 
 
-  ความสามารถส่วนบุคคล 
-  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม 
-  การยอมรับความคิดเห็น  และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
-  ความรับผิดชอบ 

 ๒. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ
เอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

  พฤติกรรมเสี่ยงที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติด
เชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร 

 
สาระท่ี ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่  

เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายใน
ชีวิตประจ าวัน 
-  แบบอยู่กับที่  เช่น นั่ง  ยืน  ก้มเงย  เอียง  ซ้าย ขวา  
เคลื่อนไหวข้อมือ  ข้อเท้า  แขน  ขา  
-  แบบเคลื่อนที่ เช่น เดิน  วิ่ง  กระโดด  กลิ้งตัว 
-  แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ โยน  เตะ  เคาะ 

 ๒. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติ  

  กิจกรรมทางกายท่ีใช้ในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ 
-  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. ๒ ๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  
ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

    ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหวร่างกาย   
แบบอยู่กับที่  เช่น  กระโดด  บิดตัว  ดึง  ผลัก  แบบ
เคลื่อนที่  เช่น  กระโดดเขย่ง  ก้าวชิดก้าว  วิ่งตาม
ทิศทางที่ก าหนด  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น 
คีบ  ขว้าง  ตี 

 ๒. เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่วิธีเล่น อาศัยการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับท่ี  
เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  และเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย
ที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่  
เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๓ ๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  

ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบอย่างมีทิศทาง 

    การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่  
เช่น  ย่อยืด  เขย่ง  พับตัว  เคลื่อนไหวล าตัว  การ
เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น เดินต่อเท้า เดินถอย-หลัง  
กระโจน  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบโดยมีการบังคับ
ทิศทาง  เช่น  ดีด  ขว้าง  โยน     และรับ 
    วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ  
อย่างมีทิศทาง 

 ๒. เคลื่อนไหวร่างกายท่ีใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง     ใน
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
 

    กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ
บังคับทิศทาง ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. ๔ ๑. ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะ           
การเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้
ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 

    การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่
กับท่ี เช่น กระโดดหมุนตัว  กระโดด-เหยียดตัว   แบบ
เคลื่อนที่ เช่น  ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง  ควบม้า  
และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  บอล  เชือก 

 ๒. ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่า
ประกอบจังหวะ 

    กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ 

 ๓. เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรม
แบบผลัด 

   เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั 

 ๔.    เล่นกีฬาพ้ืนฐานได้อย่างน้อย            
๑ ชนิด 

    กีฬาพ้ืนฐาน เช่น แชร์บอล  แฮนด์บอล            ห่วง
ข้ามตาข่าย 

ป. ๕ ๑. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหว          
แบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อ
ใช้ทักษะการเคลื่อนไหว           ตาม
แบบที่ก าหนด 
 

    การจัดรปูแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย แบบผสมผสาน  
และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  
และใช้อุปกรณ์ประกอบตามแบบที่ก าหนด  เชน่ การฝึก
กายบริหาร  ยืดหยุน่ขั้นพ้ืนฐาน  เปน็ต้น 

 ๒. เล่มเกมน าไปสู่กีฬาที่เลือกและ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด 

    เกมน าไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี  เขี่ย   
รับ – ส่งสิ่งของ  ขวา้ง  และวิ่ง   

 ๓. ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการ
รับแรง การใช้แรงและความสมดุล 

  การเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง  การใช้แรงและความ
สมดุล 

 ๔. แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 

   ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและ
เล่นกีฬา 

 ๕. เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่าง
ละ ๑ ชนิด 
 

   การเลน่กีฬาไทย  เช่น  ตะกร้อวง     วิง่ชักธง  และ
กีฬาสากล เช่น กรีฑาประเภทลู ่แบดมินตัน  เปตอง  
ฟุตบอล  เทเบิลเทนนิส  ว่ายน้ า 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๖. อธิบายหลักการ  และเข้าร่วม

กิจกรรมนันทนาการ  อย่างน้อย           
๑ กิจกรรม 
 

  หลักการและกิจกรรมนนัทนาการ 

ป. ๖ ๑. แสดงทักษะการเคลื่อนไหว
ร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและ
แบบผสมผสานได้ตามล าดับทั้งแบบอยู่
กับท่ี  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์
ประกอบ  และการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง 

   การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลดัในลักษณะ
ผสมผสาน ในการรว่มกิจกรรมทางกาย เช่น  กิจกรรมแบบ
ผลัด  กายบริหารประกอบเพลง  ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐานที่ใช้
ท่าต่อเนื่อง  และการต่อตวัท่าง่าย ๆ  

 ๒. จ าแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรือ่ง
การรับแรง  การใช้แรง  และความสมดุล
ในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่น
เกม  เล่นกีฬา  และน าผลมาปรับปรุง  
เพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของตนและผ ู ้อ่ืน 

    การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  และ
ความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว   ในการเล่น
เกมและกีฬา 

 ๓. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีมได้อย่างละ ๑ 
ชนิด 
 

    การเลน่กีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม  เช่น กรีฑาประเภทลู่  และลาน        เปตอง  
ว่ายน้ า  เทเบิลเทนนิส  วอลเลย์บอล  ฟุตบอล  ตะกร้อวง 

 ๔. ใช้ทักษะกลไก  เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูน
ความสามารถของตนและผู้อ่ืนในการ
เล่นกีฬา 

    การใช้ข้อมูลด้านทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และเล่น
กีฬา 

 ๕.  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 
๑ กิจกรรม แล้วน าความรู้และหลักการ
ที่ได้ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้
เรื่องอ่ืน ๆ 

    การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการ
ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้ 
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สาระท่ี ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม  ใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ออกก าลังกาย  และเล่นเกม  

ตามค าแนะน า  อย่างสนุกสนาน 
    การออกก าลังกาย และการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

 ๒. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  
ข้อตกลงในการเล่นเกมตามค าแนะน า 

    กฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป.๒ ๑. ออกก าลังกาย และเล่นเกม  ได้
ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 

    การออกก าลังกาย และเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
    ประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นเกม 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

    กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

ป. ๓ ๑. เลือกออกก าลังกาย  การละเล่น
พ้ืนเมือง  และเล่นเกม       ที่
เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และ
ข้อจ ากัดของตนเอง 

    แนวทางการเลือกออกก าลังกาย การละเล่น
พ้ืนเมืองและเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น    จุดด้อย
และข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลงของการออกก าลังกาย  การ
เล่นเกม  การละเล่นพ้ืนเมืองได้ด้วย
ตนเอง 

    การออกก าลังกาย  เกม  และการละเล่นพ้ืนเมือง 
    กฎ  กติกาและข้อตกลงในการออกก าลังกาย  การ
เล่นเกม  และการละเล่นพื้นเมือง 

ป. ๔ ๑. ออกก าลังกาย  เล่นเกม  และ
กีฬาที่ตนเองชอบและมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของ
ตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของ
ผู้อื่น 

    การออกก าลังกาย  เล่นเกม  ตามความชอบของ
ตนเองและเล่นกีฬาพ้ืนฐานร่วมกับผู้อ่ืน 
    การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองในการออก
ก าลังกาย  เล่นเกมและเล่นกีฬา  ตามตัวอย่างและแบบ
ปฏิบัติของผู้อ่ืน 
    คุณค่าของการออกก าลังกาย    เล่นเกม  และเล่น
กีฬา  ที่มีต่อสุขภาพ 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่น
กีฬาพ้ืนฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เล่น 
 

-  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่นกีฬาพ้ืนฐาน  
ตามชนิดกีฬาที่เล่น 

ป. ๕ ๑. ออกก าลังกายอย่างมีรูปแบบ  
เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจ   

    หลักการและรูปแบบการออกก าลังกาย 
    การออกก าลังกาย  และการเล่นเกม  เช่น เกม
เบ็ดเตล็ด  เกมเลียนแบบ  เกมน า  และการละเล่น
พ้ืนเมือง   

 ๒. เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่าง
สม่ าเสมอ  โดยสร้างทางเลือกในวิธี

    การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากลประเภทบุคคล
และทีมที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ าเสมอ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ปฏิบัติของตนเองอย่างหลากหลาย  
และมีน้ าใจนักกีฬา 

    การสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเล่นกีฬา
อย่างหลากหลาย และมีน้ าใจนักกีฬา 

 ๓. ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเล่นเกม  
กีฬาไทย และกีฬาสากล  ตามชนิด
กีฬาที่เล่น 

   กฎ  กติกาในการเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
ตามชนิดกีฬาที่เล่น 
    วิธีการรุกและวิธีป้องกันในการเล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากลที่เล่น 

 ๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  ไม่
ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนและยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม 
และกีฬาไทย  กีฬาสากล 

   สิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในการเล่นเกมและกีฬา 
    ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม และ
กีฬา 

ป. ๖ ๑. อธิบายประโยชน์และหลักการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ
ทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 

    ประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 

 ๒. เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผน  
และสามารถเพ่ิมพูนทักษะการออก
ก าลังกายและเคลื่อนไหวอย่างเป็น
ระบบ 

    การเล่นเกมท่ีใช้ทักษะการวางแผน 
    การเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลังกายและการ
เคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 
 

 ๓. เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและ
สามารถประเมินทักษะการเล่นของตน
เป็นประจ า 

    การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมที่ชื่น
ชอบ 
    การประเมินทักษะการเล่นกีฬาของตน 

 ๔. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิด
กีฬาที่เล่น  โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 

    กฎ  กติกาในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาที่เล่น 

 ๕. จ าแนกกลวิธีการรุก  การป้องกัน  
และน าไปใช้ในการเล่นกีฬา 

    กลวิธีการรุก  การป้องกันในการเล่นกีฬา 

 ๖. เล่นเกมและกีฬา  ด้วยความ
สามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬา 

    การสร้างความสามัคคีและความมีน้ าใจนักกีฬาใน
การเล่นเกมและกีฬา 
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สาระท่ี ๔    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการ

สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติตามค าแนะน า 
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 

 ๒. บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง 

  ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับตนเอง 
-  ปวดศีรษะ 
-  ตัวร้อน 
-  มีน้ ามูก 
-  ปวดท้อง 
-  ผื่นคัน (หนังศีรษะ  ผิวหนัง) 
-  ฟกช้ า ฯลฯ 

 ๓. ปฏิบัติตนตามค าแนะน าเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

ป. ๒ ๑. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี   ลักษณะของการมีสุขภาพดี 
-  ร่างกายแข็งแรง 
-  จิตใจ  ร่าเริง  แจ่มใส 
-  มีความสุข 
- มีความปลอดภัย 

 ๒. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์   อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 
 ๓. ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสีย

ต่อสุขภาพ 
  ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

 ๔. อธิบายอาการและวิธีป้องกันการ
เจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น 

  อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย 
-  ตาแดง  ท้องเสีย  ฯลฯ 
  อาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ 
-  ถูกของมีคม  แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม ฯลฯ 

 ๕. ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
 
 
 

ป. ๓ ๑. อธิบายการติดต่อและวิธีการ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

  การติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของ
โรค 

 ๒. จ าแนกอาหารหลัก ๕ หมู่   อาหารหลัก ๕ หมู่ 
 ๓. เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 

๕ หมู่  ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
-  ความหลากหลายของชนิดอาหารในแต่ละหมู่ 
-  สัดส่วนและปริมาณของอาหาร (ตามธงโภชนาการ) 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔. แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่าง

ถูกวิธี 
  การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี (ครอบคลุม
บริเวณขอบเหงือกและคอฟัน) 

 ๕. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้
ตามค าแนะน า 

  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
-  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  โดยการ
ออกก าลังกาย การพักผ่อน  และกิจกรรมนันทนาการ 

ป. ๔ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ   
   การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและ 
เอ้ือต่อสุขภาพ 

 ๒. อธิบายสภาวะอารมณ์  ความรู้สึก
ที่มีผลต่อสุขภาพ 

   สภาวะอารมณ์และความรู้สึก  เช่นโกรธ  หงุดหงิด  
เครียด  เกลียด  เสียใจ  เศร้าใจ  วิตกกังวล  กลัว  
ก้าวร้าว  อิจฉา  ริษยา  เบื่อหน่าย  ท้อแท้ ดีใจ  ชอบ
ใจ  รัก ชื่นชม  สนุก   
สุขสบาย  
   ผลที่มีต่อสุขภาพ 
ทางบวก :  สดชื่น  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส   ร่าเริง ฯลฯ 
ทางลบ :  ปวดศีรษะ  ปวดท้อง   
                  เบื่ออาหาร  อ่อนเพลีย ฯลฯ 
 

  

 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือการเลือกบริโภค 

  การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

 ๔. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการตรวจสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ป. ๕ ๑. แสดงพฤติกรรมที่เห็นความส าคัญ
ของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

  ความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

 ๒. ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้าง
เสริมสุขภาพ 

  แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ 
  การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ 

 ๓. วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างมีเหตุผล 

  การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(อาหาร เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในช่อง
ปาก ฯลฯ) 

 ๔. ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบ
บ่อยในชีวิตประจ าวัน 

การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน 
- ไข้หวัด 
- ไข้เลือดออก 
-  โรคผิวหนัง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  ฟันผุและโรคปริทันต์  
         ฯลฯ 

 ๕. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย   

ป. ๖ ๑. แสดงพฤติกรรมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ 

  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
  ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 

    การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ 

 ๒. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบาดของโรคและเสนอแนวทางการ
ป้องกนัโรคติดต่อส าคัญท่ีพบใน
ประเทศไทย 

  โรคติดต่อส าคัญที่ระบาดในปัจจุบัน 
  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค 
  การป้องกันการระบาดของโรค 

 ๓. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง   
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม 

 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของส่วนรวม 

 ๔. สร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาม
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
 
สาระท่ี ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพ

ติด  และความรุนแรง 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ ๑. ระบุสิ่งที่ท าให้เกิดอันตราย        

ที่บ้าน โรงเรียน  และการป้องกัน 
    สิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน 
    การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน 

 ๒. บอกสาเหตุและการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการเล่น 

   อันตรายจากการเล่น 
-  สาเหตุที่ท าให้เกิดอันตรายจากการเล่น 
-  การป้องกันอันตรายจากการเล่น 

 ๓. แสดงค าพูดหรือท่าทางขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่
บ้านและโรงเรียน 

  การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและ
โรงเรียน 
-  บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือ 
-  ค าพูดและท่าทางการขอความช่วยเหลือ 

ป. ๒ ๑. ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดข้ึนทางน้ า  และทางบก 

  อุบัติเหตุทางน้ า  และทางบก 
-  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 

 ๒. บอกชื่อยาสามัญประจ าบ้าน  
และใช้ยาตามค าแนะน า 

  ยาสามัญประจ าบ้าน 
-  ชื่อยาสามัญประจ าบ้าน 
-  การใช้ยาตามความจ าเป็นและลักษณะอาการ 

 ๓. ระบุโทษของสารเสพติด  สาร
อันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน 

  สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว 
-  โทษของสารเสพติด  และสารอันตรายใกล้ตัว 
-  วิธีป้องกัน 

 ๔. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้าย
เตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็น
อันตราย 

  สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่
เป็นอันตราย 
-  ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือน 

 ๕. อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วิธี
ป้องกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 

  อัคคีภัย 
-  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
-  อันตรายซึ่งได้รับจากการเกิดอัคคีภัย 
-  การป้องกันอัคคีภัย  และการหนีไฟ 

ป. ๓ ๑. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน  และการ
เดินทาง 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน  
โรงเรียนและการเดินทาง 

 ๒. แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลและแหล่งต่าง ๆ  เมื่อเกิด
เหตุร้าย  หรืออุบัติเหตุ 

  การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ  
เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ 

 ๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อ
บาดเจ็บจากการเล่น 

  การบาดเจ็บจากการเล่น 
-  ลักษณะของการบาดเจ็บ 
-  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ   ห้ามเลือด ฯลฯ) 

ป. ๔ ๑. อธิบายความส าคัญของการใช้ยา
และใช้ยาอย่างถูกวิธี 

    ความส าคัญของการใช้ยา 
    หลักการใช้ยา 

 ๒. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคมี  
แมลงสัตว์กัดต่อย  และการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

  วิธีปฐมพยาบาล 
-  การใช้ยาผิด 
-  สารเคมี 
-  แมลงสัตว์กัดต่อย 
-  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

 ๓. วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่  
และการดื่มสุรา ที่มีต่อสุขภาพและการ
ป้องกัน 

  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และการ
ป้องกัน 

ป. ๕ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้สารเสพติด 

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  (สุรา บุหรี่ 
ยาบ้า สารระเหย  ฯลฯ) 
-  ครอบครัว  สังคม  เพื่อน 
-  ค่านิยม  ความเชื่อ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  ปัญหาสุขภาพ 
-  สื่อ ฯลฯ 

 ๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยา 
และสารเสพติด  ที่มีผลต่อร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
 
 
 

  ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติดที่มีต่อ
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
 

 ๓. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก 
การใช้ยา 
  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 ๔. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ 

    อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรม สุขภาพ 
(อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ) 

 ๕. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตราย
จากการเล่นกีฬา 

    การปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา 

ป. ๖ ๑. วิเคราะห์ผลกระทบจากความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  
จิตใจ  และสังคม 

  ภัยธรรมชาต ิ
-  ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
-  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อ
ร่างกาย  จิตใจ และสังคม 

 ๒. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพ่ือความ
ปลอดภัยจากธรรมชาติ  

   การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

 ๓. วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด 
และชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

    สาเหตุของการติดสารเสพติด 
    ทักษะการสื่อสารให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ศิลปะ 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ศิลปะ 

 
สาระท่ี ๑  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
 วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ  
                         ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ        และ

ขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว                ใน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  

 รูปร่าง ลักษณะ  และขนาดของสิ่งต่าง ๆ  
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 

๒. บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงาม                  
ของบริเวณรอบอาคารเรียน หรือรู้สึกถึง                
ความไม่เป็นระเบียบ ของสภาพภายใน
ห้องเรียน 

๓. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้าง
งานทัศนศิลป์ 

 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว                   
ดินน้ ามัน  ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้ า 
ดินสอสีสร้างงานทัศนศิลป์  

๔. สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วย
เทคนิคง่าย ๆ 

 การทดลองสีด้วยการใช้สีน้ า สีโปสเตอร์               
สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น  

๕. วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ           ตาม
ความรู้สึกของตนเอง  

 การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึก                 
ของตนเอง  

ป.๒ ๑. บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น รูปกลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และ
กระบอก 

๒.  ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น  สี รูปร่าง และ
รูปทรง 

  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม          
และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด            
งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ 

๓. สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่
เน้นเส้น รูปร่าง 

 เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ  

ป.๒ ๔. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ สร้าง
งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 

 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓  มิติ 

๕. สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ            ฉีก
กระดาษ 

 ภาพปะติดจากกระดาษ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๖. วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ้าน 

 การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว 

๗. เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่
มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ 

๘. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงาน
โครงสร้างเคลื่อนไหว 

  งานโครงสร้างเคลื่อนไหว   

ป.๓ 
 

๑. บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 

 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
งานทัศนศิลป์ 

๒. ระบุ วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน 
 เมื่อชมงานทัศนศิลป์ 

 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงานทัศนศิลป์
ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ  

๓. จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ             ใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้น
เรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง  และพ้ืนผิว 

 เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

๔. วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว   การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัว                    
ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์  

๕. มีทักษะพ้ืนฐาน ในการใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานปั้น 

 การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 

๖. วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจาก
เหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี 
และพ้ืนผิว 

 การใช้เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  สี  และพ้ืนผิว   
วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึก 

๗. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ 

 วัสดุ  อุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

ป.๓ ๘. ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเอง 

 การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง 

๙. ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นใน
งานทัศนศิลป์นั้น ๆ   

 การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ 

๑๐. บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง               
ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและ
โรงเรียน    

 รูปร่าง  รูปทรง  ในงานออกแบบ 

ป.๔ 
 

๑. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม               และงาน
ทัศนศิลป์ 

  รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและ
สีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ 

 อิทธิพลของสี วรรณะอุ่น  และวรรณะเย็น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ              ใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้น
เรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนที่ว่าง 

 เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพ้ืนที่ว่าง 
ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

๔. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

 การใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานพิมพ์ภาพ 

๕. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี 

 การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 

๖. บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เรื่องการจัด
ระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพ 

 การจัดระยะความลึก  น้ าหนักและแสงเงา  
ในการวาดภาพ 

๗.  วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสี
วรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 

 การใช้สีวรรณะอุ่นและใช้สีวรรณะเย็น วาด
ภาพถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 

๘. เปรียบเทียบความคิดความรู้สึก                  
ที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและ
บุคคลอื่น 

  ความเหมือนและความแตกต่างในงาน
ทัศนศิลป์ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดในงาน
ทัศนศิลป์ 

๙. เลือกใช้วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

  การเลือกใช้วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึก 

ป.๕ 
 

๑. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหน่ง             
ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ 

 จังหวะ ต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ 

๒. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการที่ต่างกัน 

 ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์   
 

๓. วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก 
และวรรณะสี 

 แสงเงา  น้ าหนัก และวรรณะสี   

๔. สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ ามัน หรือดิน
เหนียว โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ 

 การสร้างงานปั้นเพ่ือถ่ายทอดจินตนาการ
ด้วยการใช้ดินน้ ามันหรือดินเหนียว  

๕. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น การจัดวาง
ต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  ในภาพ 

 การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

๖. ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์  
และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

 การจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อ
ความหมาย ในงานทัศนศิลป์ 

๗. บรรยายประโยชน์และคุณค่า              ของ
งานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคน             ใน
สังคม 

  ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ 

ป.๖ ๑. ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สี
คู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 

  วงสีธรรมชาติ และสีคู่ตรงข้าม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุล
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

  หลักการจัดขนาด สัดส่วนความสมดุล              
ในงานทัศนศิลป์ 

๓. สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ                
๒ มิติ เป็น๓ มิติ โดยใช้หลักการ               ของ
แสงเงาและน้ าหนัก 

  งานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓  มิต ิ

ป.๖ ๔. สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพ่ิมและลด  การใช้หลักการเพ่ิมและลดในการ
สร้างสรรค์งานปั้น 

๕. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ ของรูป
และพ้ืนที่ว่าง 

 รูปและพ้ืนที่ว่างในงานทัศนศิลป์ 

๖. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้              สีคู่
ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความ
สมดุล 

 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้                
สีคู่ตรงข้าม  หลักการจัดขนาด สัดส่วนและ
ความสมดุล 

๗. สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบ เพ่ือถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  

 การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ  
แผนผัง  และภาพประกอบ 

 
สาระท่ี ๑  ทัศนศิลป์  
มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 
ป.๒ ๑. บอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ 

ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
 ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิต ประจ าวัน 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภท
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงาน
และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ 

 งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

ป.๓ ๑. เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น    
๒. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
สร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น 

ป.๔ ๑. ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ใน
เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลอง             ของ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์                
ทีม่าจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

 งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
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ป.๕ ๑. ระบ ุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบ
ของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือ
นิทรรศการศิลปะ 

 ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์                
ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา                           
ในท้องถิ่น 

 งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและ           
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ป.๖ ๑. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์           
ที่สะท้อนชีวิตและสังคม 

 บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิต                  
และสังคม 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ              
ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทัศนศิลป์          
ในท้องถิ่น 

ป.๖ ๓. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของ
บุคคล 

 อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผล          
ต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ 

 
สาระท่ี ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถก่อก าเนิดเสียง 

ที่แตกต่างกัน 
 

 การก าเนิดของเสียง 
- เสียงจากธรรมชาติ 
- แหล่งก าเนิดของเสียง 
- สีสันของเสียง 

๒. บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และความ
ช้า- เร็วของจังหวะ 

 ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic) 
 อัตราความเร็วของจังหวะTempo 

๓. ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
 

 การอ่านบทกลอนประกอบจังหวะ 
 การร้องเพลงประกอบจังหวะ 

๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่าง
สนุกสนาน 
 

 กิจกรรมดนตรี 
- การร้องเพลง 
- การเคาะจังหวะ 
- การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง  

o ตามความดัง- เบาของบทเพลง 
o ตามความช้าเร็วของจังหวะ 

๕. บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้                                         
ในชีวิตประจ าวัน 
 

 เพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-      เพลงกล่อมเด็ก 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- บทเพลงประกอบการละเล่น 
- เพลงส าคัญ (เพลงชาติไทย                

เพลงสรรเสริญพระบารมี) 
ป.๒ ๑. จ าแนกแหล่งก าเนิด ของเสียงที่ได้ยิน 

 
 สีสันของเสียงเครื่องดนตรี 
 สีสันของเสียงมนุษย์ 

๒. จ าแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ า ,           
ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี 

 การฝึกโสตประสาท การจ าแนกเสียง           
สูง-ต่ า  ดัง-เบา ยาว-สั้น 

ป.๒ 
 

๓. เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกาย          
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง 

 การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง 
 การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 

๔. ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย  การขับร้อง 
๕. บอกความหมายและความส าคัญ            
ของเพลงที่ได้ยิน 

 ความหมายและความส าคัญของเพลง            
ที่ได้ยิน 
- เพลงปลุกใจ 
- เพลงสอนใจ 

ป.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี          
ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจ าวัน 

 รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี 
 เสียงของเครื่องดนตรี 

๒. ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และ
จังหวะเคาะ 
 

 สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง (สูง-ต่ า  ดัง-
เบา ยาว-สั้น) 
 สัญลักษณ์แทนรูปแบบจังหวะ 

๓. บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน 
 

 บทบาทหน้าที่ของบทเพลงส าคัญ 
- เพลงชาติ 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี 
- เพลงประจ าโรงเรียน 

๔. ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
 

 การขับร้องเดี่ยวและหมู่ 
 การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง 

๕. เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์
ของเพลงที่ฟัง 

 การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง 

๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี 
เสียงขับร้องของตนเองและผู้อ่ืน 
 

 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและ
เสียงดนตรี 
- คุณภาพเสียงร้อง 
- คุณภาพเสียงดนตรี 

๗. น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาส
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

 การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ 
- ดนตรีในงานรื่นเริง 
- ดนตรีในการฉลองวันส าคัญของชาติ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ 

 
๑. บอกประโยคเพลงอย่างง่าย 
 

  โครงสร้างของบทเพลง 
- ความหมายของประโยคเพลง 
- การแบ่งประโยคเพลง 

๒. จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ใน
เพลงที่ฟัง 

 ประเภทของเครื่องดนตรี 
 เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท 

๓. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ข้ึน – ลงง่าย ๆ           
ของท านอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว                
ของจังหวะในเพลงที่ฟัง 
 

  การเคลื่อนที่ข้ึน - ลงของท านอง 
  รูปแบบจังหวะของท านองจังหวะ 
  รูปแบบจังหวะ 
  ความช้า - เร็วของจังหวะ 

๔. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล 
 

  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
- กุญแจประจ าหลัก    
-  บรรทัดห้าเส้น 
- โน้ตและเครื่องหมายหยุด  
- เส้นกั้นห้อง 

  โครงสร้างโน้ตเพลงไทย 
- การแบ่งห้อง      
- การแบ่งจังหวะ 

๕. ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 

  การขับร้องเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 

๖. ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี ของตน 

๗. ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว   ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง 
ป.๕ 
 
 
 

๑. ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการ
สื่ออารมณ์ 
 

  การสื่ออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี 
- จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง 
- ท านองกับอารมณ์ของบทเพลง 

ป.๕ 
 

๒. จ าแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่อง
ดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ 

  ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่าง ๆ  
  ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่าง ๆ  

๓. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล            
๕ ระดับเสียง 
 

  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
- บันไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic scale 
- โน้ตเพลงในบันไดเสียง ๕ เสียง 

Pentatonic scale 
๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และท านอง   การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ 

 การบรรเลงท านองด้วยเครื่องดนตรี 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๕. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลง               
ไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  
 

 การร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น 
 การร้องเพลงสากล หรือไทยสากล 
 การร้องเพลงประสานเสียงแบบ             
Canon  Round 

๖. ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลง 
แบบถามตอบ 

 การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม-ตอบ 

๗. ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออก
ตามจินตนาการ 

 การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์ 
 การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง 

ป.๖ ๑. บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบ
ดนตรี และศัพท์สังคีต 

 องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต 

๒. จ าแนกประเภทและบทบาทหน้าที่                     
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่                             
มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  

 เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค 
 บทบาทและหน้าที่ของเครื่องดนตรี 
 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล 

๓. อ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากลท านอง
ง่าย ๆ  
 

 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
 โน้ตบทเพลงไทย  อัตราจังหวะสองชั้น 
 โน้ตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C Major  

๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ             
การร้องเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะและท านอง
ง่าย ๆ 

 การร้องเพลงประกอบดนตรี 
  การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและท านองด้วย
เครื่องดนตรี 

ป.๖ ๕. บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี  การบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นที่
มีต่อบทเพลง 
- เนื้อหาในบทเพลง 
- องค์ประกอบในบทเพลง  
- คุณภาพเสียงในบทเพลง 

๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท านอง จังหวะ
การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลง
ที่ฟัง 
 

 
สาระท่ี ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 
 

๑. เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น  ที่มาของบทเพลงในท้องถิ่น 
๒. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น  ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น 

ป.๒ ๑. บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง                         
เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น            
โดยใช้ค าง่าย ๆ 

 บทเพลงในท้องถิ่น 
- ลักษณะของเสียงร้องในบทเพลง 
- ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีทีใ่ช้            ใน

บทเพลง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี 
ในท้องถิ่น 

 กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  
- ดนตรีกับโอกาสส าคัญในโรงเรียน 
- ดนตรีกับวันส าคัญของชาติ 

ป.๓ ๑. ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์            
ของดนตรีในท้องถิ่น 

 เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น 
- ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในท้องถิ่น 
- ภาษาและเนื้อหาในบทร้องของดนตรีใน

ท้องถิ่น 
- เครื่องดนตรีและวงดนตรีในท้องถิ่น 

๒. ระบุความส าคัญและประโยชน์ของ
ดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในทอ้งถิ่น 
 

 ดนตรีกับการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น 
- ดนตรีในชีวิตประจ าวัน 
- ดนตรีในวาระส าคัญ 

ป.๔ ๑. บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์             
ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรี               
และเพลงท้องถิ่น 
 

 ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี 
- เนื้อหาเรื่องราวในบทเพลงกับวิถีชีวิต 
- โอกาสในการบรรเลงดนตรี 

๒. ระบุความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมทางดนตรี 
 

  การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี 
- ความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ์ 
- แนวทางในการอนุรักษ์ 

ป.๕ 
 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ 
 

 ดนตรีกบังานประเพณี 
- บทเพลงในงานประเพณีในท้องถิ่น 
- บทบาทของดนตรีในแต่ละประเพณี 

๒. อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน 

 คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม 
- คุณค่าทางสังคม 
- คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

 
ป.๖ ๑. อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทย                        

ในประวัติศาสตร์  
 ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ 
- ดนตรีในเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
- ดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ 
- อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อดนตรี 

๒. จ าแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน   
๓. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม                
ต่อดนตรีในท้องถิ่น 
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สาระท่ี ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
 คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. เลียนแบบการเคลื่อนไหว 

 
 การเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ  
- การเลียนแบบธรรมชาติ 
- การเลียนแบบคน สัตว์  สิ่งของ 

๒. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมาย 
แทนค าพูด 

 การใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์                  
ท่าประกอบเพลง 
 การแสดงประกอบเพลงที่เก่ียวกับธรรมชาติสัตว์ 

๓. บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือ 
ร่วมการแสดง 

  การเปน็ผู้ชมที่ดี 

ป.๒ ๑. เคลื่อนไหวขณะอยู่กับท่ีและเคลื่อนที่  
 
 

 การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ 
- การนั่ง 
- การยืน 
- การเดิน 

๒. แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์
ของตนเองอย่างอิสระ 

 การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหว           อย่าง
มีรูปแบบ 
 เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

๓. แสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย             
แทนค าพูด 

 

 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์   
- การฝึกภาษาท่าสื่อความหมายแทน

อากัปกิริยา 
- การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนล าตัว 

๔. แสดงท่าทางประกอบจังหวะ                    
อย่างสร้างสรรค์ 

 การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ 

๕. ระบุมารยาทในการชมการแสดง 
 

 มารยาทในการชมการแสดง  การเข้าชมหรือมี
ส่วนร่วม 

ป.๓ ๑. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในสถานการณ์สั้น ๆ  
 

 การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ  
- ร าวงมาตรฐาน 
- เพลงพระราชนิพนธ์ 
- สถานการณ์สั้น ๆ  
- สถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

ป.๓ ๒. แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบ
นาฏศิลป์ 

 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ 
- การฝึกภาษาท่าสื่ออารมณ์ของมนุษย์  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - การฝึกนาฎยศัพท์ในส่วนขา 

๓. เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดง
และผู้ชม 

 หลักในการชมการแสดง 
- ผู้แสดง 
-  ผู้ชม   
- การมีส่วนร่วม 

๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสม
กับวัย 

๕. บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระ                
การเรียนรู้อ่ืน ๆ  

ป.๔ ๑. ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และ 
การละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ 
 

 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ 
- การฝึกภาษาท่า 
- การฝึกนาฏยศัพท์ 

๒. ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอด
เรื่องราว 
 

 การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุก
ใจและเพลงพระราชนิพนธ์ 
 การใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราว 

๓. แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ 
ตามความคิดของตน 

 การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าร าประกอบจังหวะ
พ้ืนเมือง 

๔. แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่  การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทคู่และหมู่ 
- ร าวงมาตรฐาน 
- ระบ า 

๕. เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้น
จุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่น              
ของตัวละคร 

 การเล่าเรื่อง 
- จุดส าคัญ   
- ลักษณะเด่นของตัวละคร     

ป.๕ ๑.  บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์ 
 

 องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
- จังหวะ  ท านอง  ค าร้อง  
- ภาษาท่า  นาฏยศัพท์ 
- อุปกรณ์ 

๒. แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราว
ตามความคิดของตน 

 การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง             หรือ
ท่าทางประกอบเรื่องราว 

๓. แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่า 
และนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและ 
การแสดงออก 

 การแสดงนาฏศิลป์ 
- ระบ า   
- ฟ้อน  
- ร าวงมาตรฐาน 

๔. มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียน                 
เค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ 

 องค์ประกอบของละคร 
- การเลือกและเขียนเค้าโครงเรื่อง   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - บทละครสั้น ๆ 
๕.  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ  ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ  
๖. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชม            
การแสดง 
 

 หลักการชมการแสดง   
 การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่า              ของ
การแสดง 

ป.๖ ๑. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดง 
โดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ 
 

 การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลง
พ้ืนเมืองหรือท้องถิ่นเน้นลีลา         หรืออารมณ์ 

๒. ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์
ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ 
 

 การออกแบบสร้างสรรค์ 
- เครือ่งแต่งกาย 
- อุปกรณ์ ฉากประกอบการแสดง 

๓. แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ 
 

 การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร 
- ร าวงมาตรฐาน   
- ระบ า  
- ฟ้อน 
- ละครสร้างสรรค์ 

ป.๖ ๔. บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องาน
นาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ 

 บทบาทและหน้าที่ในงานนาฏศิลป์และการละคร 

๕. แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง 
 
 

 หลักการชมการแสดง 
- การวิเคราะห์  
- ความรู้สึกชื่นชม 

๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ 
และการละครกับสิ่งที่ประสบ                        
ในชีวิตประจ าวัน 

 องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการละคร 
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สาระท่ี ๓  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ ๓.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
 เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย  

 
 การละเลน่ของเด็กไทย 
- วิธีการเล่น 
- กติกา 

๒. บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดง
นาฏศิลป์ 

 การแสดงนาฏศิลป์ 

ป.๒ ๑. ระบุและเล่นการละเล่นพ้ืนบ้าน  
 

 การละเล่นพื้นบ้าน 
- วิธีการเล่น 
- กติกา 

๒. เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่น
พ้ืนบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการด ารงชีวิตของ
คนไทย 

 ทีม่าของการละเล่นพ้ืนบ้าน 

๓. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ                
ในการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การละเล่นพื้นบ้าน 

ป.๓ ๑. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็น               
ในท้องถิ่น 

 การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านหรือท้องถิ่นของตน 

๒. ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
ของการแสดงนาฏศิลป์  
 

 การแสดงนาฏศิลป์ 
- ลักษณะ   
- เอกลักษณ์ 

๓. อธิบายความส าคัญของการแสดง
นาฏศิลป์ 

 ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ 
- สิ่งที่เคารพ 

ป.๔ ๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ 

 ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
 ที่มาของชุดการแสดง 

๒. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ 
กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น 
 

 การชมการแสดง 
- นาฏศิลป์   
- การแสดงของท้องถิ่น 

ป.๔ ๓. อธิบายความส าคัญของการแสดงความ
เคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ 

 ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
- การท าความเคารพก่อนเรียนและก่อนแสดง 

๔. ระบุเหตุผลที่ควรรักษา และสืบทอด 
การแสดงนาฏศิลป์ 

 ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
- คุณค่า 

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ 
ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น 

 การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การแสดงพ้ืนบ้าน 

๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พ้ืนบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

 การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
- การแสดงพ้ืนบ้าน 

ป.๖ ๑. อธิบายสิ่งที่มีความส าคัญต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร 
 

 ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ ของ
นาฏศิลป์และละคร 
- บุคคลส าคัญ 
- คุณค่า 

๒. ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือ
การชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

 การแสดงนาฏศิลป์และละคร                      
ในวันส าคัญของโรงเรียน 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง การงานอาชีพ 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง การงานอาชีพ 

 
สาระท่ี   ๑      การด ารงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง  ๑. ๑      เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ                

การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก             
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ ๑. บอกวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง     

๒. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  
ในการท างานอย่างปลอดภัย                               
๓.  ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองอย่าง
กระตือรือร้นและตรงเวลา 

 

 
 

  การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  เช่น 
-   การแต่งกาย 
-  การเก็บของใช้  
-   การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว   
- การจัดโต๊ะ ตู้  ชั้น          

  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ                 
ในการท างานอย่างปลอดภัย   เช่น 
 -  การท าความคุ้นเคยการใช้เครื่องมือ    
 -  การรดน้ าต้นไม้ 
 -  การถอนและเก็บวัชพืช 

      -  การพับกระดาษเป็นของเล่น                          
ป. ๒  ๑. บอกวิธีการและประโยชน์การท างาน     

เพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ๒ .  ใช้ วั สดุ   อุปกรณ์    แ ล ะ เครื่ องมื อ                          
ในการท างานอย่างเหมาะสมกับงานและ
ประหยัด 
 ๓ .  ท างานเ พ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอย่างปลอดภัย 

   การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
เช่น  
-  บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน 
-  การจัดวาง  เก็บเสื้อผ้า  รองเท้า  
-  การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร 
-  การกวาดบ้าน 
-  การล้างจาน                          

   การใช้วสัดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ   เช่น 
-  การเพาะเมล็ด 
-  การดูแลแปลงเพาะกล้า 
-  การท าของเล่น     

      -  การประดิษฐ์ของใช้สว่นตวั                                           
ป. ๓  ๑.อธิบายวิธีการและประโยชน์ 

การท างาน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
และส่วนรวม 

  การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และ
ส่วนรวม   เช่น 
-  การเลือกใช้เสื้อผ้า 
-  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 



165 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒ ใช้วัสด ุ อุปกรณ์  และเครื่องมือ  ตรงกับ
ลักษณะงาน 
 ๓.ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ท างานด้วยความสะอาด      ความรอบคอบ   
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-  การท าความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน 
-  การกวาด  ถู ปัดกวาด  เช็ดถู  บ้านเรือน 
-  การท าความสะอาดห้องเรียน                    

   การใช้วสัดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ   เช่น 
-  การปลูกผักสวนครัว 
-  การบ ารุงรักษาของเล่น 
-  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
-  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ   โดยใช้วัสดุ

ในท้องถิ่น                   
ป.  ๔  ๑. อธิบายเหตุผลในการท างานให้บรรลุ

เป้าหมาย 
 ๒ .  ท า ง านบรรลุ เป้ าหมายที่ ว า ง ไ ว้                
อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 
 ๓ .  ป ฏิ บั ติ ต น อ ย่ า ง มี ม า ร ย า ท                          
ในการท างาน 
 ๔ .ใ ช้ พ ลั ง ง า น แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร                         
ในการท างานอย่างประหยัด และคุ้มค่า 

   การท างาน    เช่น 
-  การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว   
-  การจัดตู้เสื้อผ้า  โต๊ะเขียนหนังสือ และกระเป๋า

นักเรียน 
-  การปลูกไม้ดอก  หรือ ไม้ประดับ 
-  การซ่อมแซมวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ 
-   การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตอง และ

กระดาษ 
-  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว                       

   มารยาท  เช่น 
-  การต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง           

ในโอกาสต่าง ๆ   
-  การรับประทานอาหาร 
-  การใช้ห้องเรียน  ห้องน้ า  และห้องส้วม                

ป. ๕  ๑. อธิบายเหตุผลการท างานแต่ละ
ขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน 
 ๒. ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน 
อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิด
สร้างสรรค ์
 ๓.  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทใน                  
การท างานกับสมาชิกในครอบครัว    
 ๔. มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า                       
 
 

  ขั้นตอนการท างาน  เช่น 
-  การซ่อมแซม ซัก ตาก  เก็บ  รีด  พับ เสื้อผ้า 
-  การปลูกพืช 
-  การท าบัญชีครัวเรือน                   

  การจัดการในการท างาน   เช่น 
-  การจัดโต๊ะอาหาร  ตู้อาหาร  ตู้เย็น  และ

ห้องครัว 
-  การท าความสะอาดห้องน้ าและห้องส้วม 
-  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  
-  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ           

เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
-  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว                  

สมาชิกในครอบครัว  และส่วนรวม                       
  มารยาท    เช่น 

-  การท างานกับสมาชิกในครอบครัว                        
ป. ๖  ๑. อภิปรายแนวทางในการท างานและ

ปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน 
 ๒. ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน และ
มีทักษะการท างานร่วมกัน 
 ๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท                    
ในการท างานกบัครอบครัวและผู้อื่น 

  การท างานและการปรับปรุงการท างาน   เช่น 
-  การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน 
-  การปลูกไม้ดอก หรือ ไม้ประดับ  หรือ              

ปลูกผัก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม 
-  การบันทึกรายรับ – รายจ่ายของห้องเรียน 
-  การจัดเก็บเอกสารการเงิน                             

  การจัดการในการท างานและทักษะการท างาน
ร่วมกัน   เช่น 
-  การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให้สมาชิก                        

ในครอบครัว 
-  การติดตั้ง  ประกอบ ของใช้ในบ้าน 
-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิก        

ในครอบครัว  หรือเพ่ือน ในโอกาสต่าง ๆ                        
   มารยาท   เช่น 

-   การท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อ่ืน                       
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สาระท่ี   ๒      การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง  ๒. ๑   เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี 
    เพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ - - 
ป. ๒ - - 
ป. ๓ - - 
ป. ๔  ๑.  อธิบายความหมายและความส าคัญของ

อาชีพ 
  ความหมายและความส าคัญของอาชีพ 
           

ป. ๕  ๑. ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ         
ในชุมชน 
 ๒. ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

  อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
-  ค้าขาย 
-   เกษตรกรรม 
-   รับจ้าง 
-   รับราชการ  พนักงานของรัฐ 
-  อาชีพอิสระ             

  ความแตกต่างของอาชีพ   
-  รายได ้
-   ลักษณะงาน 
-   ประเภทกิจการ                 

  ข้อควรค านึงเก่ียวกับอาชีพ 
-  ท างานไม่เป็นเวลา 
-  การยอมรับนับถือจากสังคม 
-  มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง               

ป. ๖  ๑.  ส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือก
อาชีพ 
  ๒. ระบุความรู้  ความสามารถ   และ
คุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 
 
 
 

  การส ารวจตนเอง 
-  ความสนใจ  ความสามารถ และทักษะ 

  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เช่น 
-  ความซื่อสัตย์ 
-  ความขยัน  อดทน 
-   ความยุติธรรม 
-  ความรับผิดชอบ                
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ภาษาต่างประเทศ 
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หลักสูตรแกนกลาง วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง ภาษาตา่งประเทศ 

 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี   
                        เหตุผล 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑. ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ ที่ฟัง ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Stand up./Sit down./ Listen./ 

Repeat./Quiet!/ Stop!   etc. 
 ๒. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก

เสียงและสะกดค าง่ายๆ ถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน  

ตัวอักษร (letter names) เสยีงตัวอักษรและสระ (letter 
sounds)  และการสะกดค า  
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
  - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  

-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา (stress)ในค าและ 
    กลุ่มค า 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า (intonation) 

ในประโยค 
 ๓. เลือกภาพตรงตามความหมาย

ของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 
ค า  กลุ่มค า และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ
นันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ ค า 
(ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม) 

 ๔. ตอบค าถามจากการฟังเรื่อง  
ใกล้ตัว 

บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ 
ประโยคค าถามและค าตอบ  
-  Yes/No Question เช่น   
    Is it a/an..?   Yes, it is./No, it is not.    etc.     
-  Wh-Question เช่น   
   What is it?   It is a/an...    etc.     

ป.๒ 
 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้อง
ง่าย ๆ ที่ฟัง 

ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  
-   ค าสั่ง เช่น Show me a/an.../ Open your book.  
    Don’t talk in class.   etc. 
-   ค าขอร้อง เช่น Please come here./ Come here,   

please. Don’t make a loud noise, please./ 
Please don’t make a loud noise.    etc. 

ป.๒ 
 

๒.ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออก
เสียงค า  สะกดค า  และอ่าน
ประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดค า และประโยค  
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 

 ๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยคที่ฟัง  

ค า  กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และ
ความหมาย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ เป็น
วงค าศัพท์สะสมประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
รูปธรรรม) 

 ๔. ตอบค าถามจากการฟังประโยค  
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพ 
ประกอบ 

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  
ประโยคค าถามและค าตอบ  
-  Yes/No Question เช่น   
   Is this/that a/an..?        Yes, it is./No, it isn’t.       
    etc.     
-  Wh-Question เช่น   
   What is this/that/it?    This/that/It is a/an… 
   How many…?            There is/are… 
   Where is the…?          It is in/on/under…   etc.     

ป.๓ 
 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องที่
ฟัง หรืออ่าน 

ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  
-   ค าสั่ง เช่น Give me a/an.../Draw and color the 

picture./ Put a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t eat 
in class.    etc. 

-   ค าขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a 
queue, please./ Don’t make a loud noise, please./  
Please don’t make a loud noise./ Can you help 
me, please?    etc. 

 ๒. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน
กลุ่มค า ประโยค และบทพูดเข้า
จังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

ค า กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว และบทพูดเข้าจังหวะ และการ
สะกดค า 
การใช้พจนานุกรม   
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
  - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  

 -   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 

ป.๓ 
 

๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรง
ตามความหมายของกลุ่มค าและ
ประโยคที่ฟัง  

กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์  และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม และนันทนาการ เป็น    วงค าศัพท์สะสมประมาณ 
๓๕๐-๔๕๐ ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม) 

 ๔. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่าน
ประโยค  บทสนทนา หรือนิทาน
ง่ายๆ  

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  
ประโยคค าถามและค าตอบ  
- Yes/No Question เช่น   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./   
                                     No,…isn’t/aren’t/can’t.             
    etc.   
- Wh-Question เช่น   
   What is this/that/it?    This/that/It is a/an… 
   How many…?            There is/are… 
   Where is/are…?          It is            in/on/under…     
                                      They are   
     etc.                                

ป.๔ 
 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  และ
ค าแนะน า (instructions) ง่ายๆ ที่ฟัง
หรืออ่าน 

ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน และค าแนะน าในการ
เล่นเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหารและเครื่องดื่ม  
-   ค าสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it  

again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  
a/an…/ Don’t go over there.    etc. 

-   ค าขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a 
queue, please./ Can you help me, please?   etc. 

-   ค าแนะน า เช่น You should read everyday./Think 
before you speak./ ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม  
Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ 
Count the number./ Finish./       ค าบอกล าดับ
ขั้นตอน  First,...  Second,…  Then,… Finally,...      
etc.      

ป.๔ 
 

๒. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน
กลุ่มค า ประโยค  ข้อความง่ายๆ  
และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน 

ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ  บทพูดเข้าจังหวะ และการ
สะกดค า 
การใช้พจนานุกรม   
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 

 ๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ 
หรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย
ของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟัง 
หรืออ่าน  

กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และ
ความหมาย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ และ
เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ ค า (ค าศัพท์ที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม)  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔.  ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน

ประโยค  บทสนทนา และนิทาน
ง่ายๆ  

ประโยค บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ  
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ที่ไหน  
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./   
                                     No,…isn’t/aren’t/can’t.  
   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…          etc. 
- Wh-Question เช่น   
   Who is/are…?           He/She is…/They are… 
   What…?/Where…?  It is …/They are… 
   What...doing?             …is/am/are…       etc.     
-  Or-Question เช่น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       etc.     

ป.๕ 
 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  และ 
ค าแนะน าง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
 

ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ภาษาท่าทาง  และ
ค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหาร
และเครื่องดื่ม  
-    ค าสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it  

again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under    
a/an…/ Don’t go over there.    etc. 

ป.๕ 
 

 -   ค าขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a 
queue, please./ Can/Could you help me, 
please?    etc. 

-   ค าแนะน า เช่น You should read everyday./ Think 
before you speak./ ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ 
My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./ Finish./ ค าบอกล าดับขั้นตอน  First,… 
Second,… Next,… Then,… Finally,…         etc.      

  ๒. อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ  
และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 

ประโยค  ข้อความ  และบทกลอน  
การใช้พจนานุกรม   
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
-   การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  

-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 

-   การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ในข้อความ 
-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

 ๓. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ 
เครื่องหมายตรงตามความหมายของ

กลุ่มค า ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย 
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟัง หรือ
อ่าน  

สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ และ
เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ ๗๕๐-๙๕๐ ค า (ค าศัพท์ที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

 ๔. บอกใจความส าคัญ  และตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา และนิทานง่ายๆ หรือ    
เรื่องสั้นๆ  

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องสั้นๆ  
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./   
                                     No,…isn’t/aren’t/can’t.  
   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…          etc.   
 

ป.๕ 
 

 - Wh-Question เช่น   
   Who is/are…?           He/She is…/They are… 
   What…?/Where…?  It is …/They are… 
   What...doing?            …is/am/are…       etc.     
- Or-Question เช่น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       etc.     

ป.๖ 
 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  และ 
ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน 

ค าสั่ง  ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง  และค าแนะน าในการเล่น
เกม การวาดภาพ การท าอาหารและเครื่องดื่ม และการ
ประดิษฐ์   
-   ค าสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it  

again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  
a/an…/ Don’t go over there.      etc. 

-   ค าขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a  
dictionary./ Look up the meaning in a 
dictionary, please./ Can/Could you help me, 
please?   etc. 

-   ค าแนะน า เช่น You should read everyday./ Think 
before you speak./ ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ 
My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./ Finish./ค าบอกล าดับขั้นตอน First,… 
Second,… Next,… Then,… Finally,…         etc.      

 ๒. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน 

ข้อความ  นิทาน  และบทกลอน  
การใช้พจนานุกรม   
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
-   การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า 

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
-   การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ในข้อความ 
-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

ป.๖ 
 

๓. เลือก/ระบปุระโยค หรือข้อความ
สั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายทีอ่่าน 

ประโยค หรือข้อความ  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็นวง
ค าศัพท์สะสมประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม) 

 ๔.  บอกใจความส าคัญและตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า   

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า  
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ท าไม 
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./   
                                     No,…isn’t/aren’t/can’t.  
   Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…          etc.   
- Wh-Question เช่น   
   Who is/are…?            He/She is…/They are… 
   What…?/Where…?  It is …/They are… 
   What...doing?           …is/am/are…       etc.     
- Or-Question เช่น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       
   Is/Are/Was/Were/Did…or…?             etc.     
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สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่
ฟัง 
 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง เช่น  Hi 
/Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I 
am sorry.         etc. 

 ๒. ใช้ค าสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน 
 ๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของ

ตนเองตามแบบที่ฟัง 
ค ำศัพท์ ส ำนวน และประโยคที่ใช้บอกควำมต้องกำร เช่น I 

want…/Please,…     etc. 
 ๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ

ตนเองตามแบบที่ฟัง 
ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/ I 
am…/ How are you?/ I am fine.         etc. 

ป.๒ 
 

๑. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่
ฟัง 
 

บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย  กล่ำวลำ ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ข้อควำมที่ใช้แนะน ำตนเอง เช่น  Hi/ 

Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ How  are you?/ I’m fine./ I am… /  

Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry.       etc.  
 ๒. ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆ ตาม

แบบที่ฟัง 
ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน 

 ๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟัง  

ค ำศัพท์ ส ำนวน และประโยคที่ใช้บอกควำมต้องกำร เช่น I 
want…/ Please,…     etc. 

 ๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบที่ฟัง 
 

ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/ I 
am…/ How are you?/ I am fine.        etc. 

.๓ 
 

๑. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่
ฟัง 
 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง เช่น  Hi 
/Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ I am sorry./ How are you? I’m fine.Thank 
you. And you?/ Nice to see you./ Nice to see you 
too./ Goodbye./Bye./ See you soon/ later./ 
Thanks./ Thank you./ Thank you very much./ 
You’re welcome.          etc.   

 ๒ .ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆ ตาม
แบบที่ฟัง 

ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของ

ตนเองตามแบบที่ฟัง  
ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ เช่น 
Please,…/ May I go out?/ May I come in?   etc.  

 ๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง และเพ่ือนตามแบบที่ฟัง 
 

ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเพ่ือน เช่น  
What’s your name?       My name is… 
How are you?                 I am fine. 
What time is it?              It is one o’clock. 
What is this?                   It is a/an… 
How many…are there?  There is a/an…/There are… 
Who is…?                        He/She is…              
etc. 

 ๕. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ 
ตามแบบที่ฟัง 

ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบไม่
ชอบ  เช่น  Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m  happy./ I like 
cats./ I don’t like snakes.   etc. 

ป.๔ 
 

๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล  
 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ   
ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความท่ีใช้
แนะน าตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว และส านวนการ
ตอบรับ  เช่น  Hi/Hello/Good morning/Good 
afternoon/Good evening/I am sorry./How are 
you?/I’m fine. Thank you. And you?/ Hello.I am… 
Hello,…I am… This is my sister.Her name is… 
Hello,…/Nice to see you. Nice to see you  
too./Goodbye./ Bye./See you soon/later./ 
Thanks./Thank you./Thank you very much./You’re 
welcome./It’s O.K.           etc.   

ป.๔ 
 

๒ .ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และค าขอ
อนุญาตง่ายๆ  

ค าสั่ง  ค าขอร้อง  และค าขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียน  

 ๓.  พูด/เขียนแสดงความต้องการ 
ของตนเอง และขอความช่วยเหลือ 
ในสถานการณ์ง่ายๆ  

ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้แสดงความต้องการและ
ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  I want …/ 
Please…/ May…?/ I need your help./ Please help 
me./ Help me!        etc. 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔. พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว  
 
 

ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง สิ่งใกล้ตัว เพื่อน และครอบครัว เช่น 
What’s your name?       My name is… 
What time is it?              It is one o’clock. 
What is this?                   It is a/an… 
How many…are there?  There is a/an…/There are… 
Where is the…?              It is in/on/under…       
etc. 

 ๕.  พูดแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ
กิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 

ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ 
ไม่ชอบ รัก  ไม่รัก  เช่น  
I/You/We/They like…/He/She likes… 
I/You/We/They love…/He/She loves… 
I/You/We/They don’t like/love/feel… 
He/She doesn’t like/love/feel… 
I/You/We/They feel…       etc. 

ป.๕ 
 

๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล  
 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ   
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความ
ที่ใช้แนะน าตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว และส านวน
การตอบรับ  เช่น  Hi  / Hello/ Good morning  / Good 
afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are 
you?/ I’m fine. Thank you. And you?/ Hello. I 
am…/ Hello,…I am… This is my sister. Her name 
is… /Hello,…/ Nice to see you.  Nice to see you  
too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ 
Good/Very good./ Thanks./ Thank you./ Thank 
you very much./ You’re welcome./ It’s O.K.           
etc.  
 
 
 

๕ 
 

๒. ใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าขอ
อนุญาต และให้ค าแนะน าง่ายๆ  

ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน าที่มี ๑-๒  ขั้นตอน 

 ๓. พูด/เขียนแสดงความต้องการ   
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  

ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ  ขอ
ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
เช่น Please…/ May…?/      I need…/ Help me!/ Can/ 
Could…?/ Yes,.../No,…    etc. 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
และเรื่องใกล้ตัว  
 
 
 

ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น 
What do you do?              I’m a/an…  
What is she/he?                …is a/an (อาชีพ) 
How old/tall…?                I am… 
Is/Are/Can…or…?              …is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?    …is/are going to…      etc. 

 ๕. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ชอบ    ไม่ชอบ  ดี
ใจ  เสียใจ มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ เช่น 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… 
I/You/We/They like…/He/She likes…because… 
I/You/We/They love…/He/She loves…because… 
I/You/We/They don’t like/love/feel…because… 
He/She doesn’t like/love/feel…because… 
I/You/We/They feel…because…          etc. 

ป.๖ 
 

๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล  
 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ   
ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/
ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว และ
ส านวนการตอบรับ  เช่น  Hi/ Hello/ Good morning/ 
Good afternoon/ Good evening/ I am 

ป.๖ 
 

 sorry.  / How are you?/ I’m fine./ Very well./ Thank 
you.  And you?/ Hello. I am… Hello,…I am… This is 
my sister. Her name is… Hello,…/ Nice to see you.  
Nice to see you, too./ Goodbye./ Bye./ See you 
soon/later./ Great!/ Good./ Very good. Thank you./ 
Thank you very much./ You’re welcome./ It’s 
O.K./ That’s O.K./ That’s all right./  Not at all./ Don’t 
worry./ Never mind./ Excuse me./ Excuse me, 
Sir./Miss./Madam.        etc. 

 ๒. ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และให้
ค าแนะน า  

ค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่มี ๒-๓ ขั้นตอน 

 ๓. พูด/เขียนแสดงความต้องการ   
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  

ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
เช่น Please…/ May…?/ I need…/ Help me!/ 
Can/Could…?/ Yes,.../No,…    etc. 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
และเรื่องใกล้ตัว 
 

ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น 
What do you do?              I’m a/an…  
What is she/he?                …is a/an (อาชีพ) 
How old/tall…?                I am… 
Is/Are/Can…or…?              …is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?    …is/are going to…      etc. 

 ๕. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ 

ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก และการให้เหตุผล
ประกอบ เช่น ชอบ/ไม่ชอบ  ดีใจ  เสียใจ    มีความสุข   
เศร้า  หิว  รสชาติ  สวย  น่าเกลียด  เสียงดัง  ดี ไม่ดี  เช่น 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… 
I/You/We/They like…/He/She likes…because… 

ป.๖  I/You/We/They love…/He/She loves…because… 
I/You/We/They don’t like/love/feel…because… 
He/She doesn’t like/love/feel…because… 
I/You/We/They feel…because…     etc. 

 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด 
    และการเขียน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ

เรื่องใกล้ตัว 
ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
ใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกชื่อ  อายุ รูปร่าง  ส่วนสูง  
เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน ๑-๒๐  สี  ขนาด  สถานที่อยู่ของ
สิ่งของ  

ป.๒ ๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว 

ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
ใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกชื่อ  อายุ รูปร่าง  ส่วนสูง  
เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน ๑-๓๐  สี  ขนาด  สถานที่อยู่ของ
สิ่งของ  

ป.๓ ๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว 

ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล
ใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น  บอกชื่อ  อายุ รูปร่าง  ส่วนสูง  
เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน ๑-๕๐  สี  ขนาด  สถานที่อยู่ของ
สิ่งของ  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของ

บุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามที่ฟัง 
หรืออ่าน  

ค า กลุ่มค าที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล  สัตว์  และสิ่งของ  
เช่น การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับค า หรือ
กลุ่มค า โดยใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง  

ป.๔ ๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว 
 

ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคล สัตว์ และเรื่องใกล้ตัว  เช่น ชื่อ  อายุ  รูปร่าง  สี  
ขนาด รูปทรง สิ่งต่างๆ จ านวน ๑-๑๐๐ วัน เดือน ปี ฤดูกาล 
ที่อยู่ของสิ่งต่างๆ  
เครื่องหมายวรรคตอน 

 ๒. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรือ
อ่าน  

ค า กลุ่มค าที่มีความหมายสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ   ใกล้ตัว เช่น 
การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับค า หรือกลุ่มค า 
โดยใช้ภาพ  แผนภูมิ  แผนภาพ   แผนผัง  

 ๓. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ 
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว 

ป.๕ ๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว 
 

ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ 
สถานที่ และกิจกรรมต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล  เรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว จ านวน ๑-๕๐๐ ล าดับที่  วัน เดือน ปี ฤดูกาล  
เวลา  สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก  สี  ขนาด 
รูปทรง  ที่อยู่ของสิ่งต่างๆ   
เครื่องหมายวรรคตอน 

 ๒. เขียนภาพ แผนผัง  และแผนภูมิ 
แสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน  

ค า กลุ่มค า ประโยคที่แสดงข้อมูลและความหมายของเรื่อง
ต่างๆ  ภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง  

 ๓. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
หรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

ป.๖ ๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  
 

ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน  เพ่ือน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  เช่น ข้อมูล
ส่วนบุคคล เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน ๑-๑,๐๐๐ ล าดับที่ วัน 
เดือน ปี ฤดูกาล  เวลา  กิจกรรมที่ท า  สี  ขนาด รูปทรง  ที่
อยู่ของสิ่งต่างๆ  ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ 
ความรู้สึก  
เครื่องหมายวรรคตอน 

 ๒. เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ 
และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟัง
หรอือ่าน  

ค า กลุ่มค า และประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ  
แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง  

 ๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น 
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สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑. พูดและท าท่าประกอบ ตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าท่าทาง
ประกอบการพูดขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การโบก
มือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    

 ๒. บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับ 
เทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา   

ค าศัพท์เก่ียวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา เช่น วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์   

 ๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย   

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม  
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง  
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์    

ป.๒ 
 

๑. พูดและท าท่าประกอบ ตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทาง
ประกอบการพูดขณะแนะน าตนเอง   การสัมผัสมือ การโบก
มือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 ๒. บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับ 
เทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา 

ค าศัพท์เก่ียวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา เช่น วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์    

 ๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย   

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม  
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง  
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์     

ป.๓ 
 

๑. พูดและท าท่าประกอบ ตาม
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา    

มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น  
การขอบคุณ  ขอโทษ การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  
การพูดขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

 ๒. บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา     

ค าศัพท์เก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่ วัน
วาเลนไทน์  เครื่องแต่งกาย  อาหาร  เครื่องดื่ม   

ป.๓ 
 

๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย   

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม  
การร้องเพลง  การเล่านิทานประกอบท่าทาง  
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์  

ป.๔ 
 

๑. พูดและท าท่าประกอบอย่างสุภาพ 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา     

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น   
การขอบคุณ ขอโทษ  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  
การพูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ     
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/ 

วันส าคัญ/ งานฉลองและชีวิตความ
เป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา       

ค าศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง 
และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น  
วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวาเลนไทน์   
เครื่องแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม     

 ๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย   

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น  การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง บทบาทสมมุติ 
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์      

ป.๕ 
 

๑. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น   
การขอบคุณ  ขอโทษ  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด
ขณะแนะน าตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง
ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ     

 ๒. ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของ
เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา   

ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เช่น  
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์   
เครื่องแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม     

 ๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม  
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ  
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     

ป.๖ 
 

๑. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม  ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา   
 

การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เช่น  การขอบคุณ  ขอ
โทษ  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะน า
ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ    การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ     

 ๒. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน
ส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษา    

ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/ 
งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เช่น วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์  
เครื่องแต่งกายตามฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม   

 ๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การ
ร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ   
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่   
วันวาเลนไทน์     
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สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  

มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ป.๒ ๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ป.๓ ๑. บอกความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยค
ง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
   

ป.๔ ๑. บอกความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร ค า  กลุ่มค า  ประโยค และ
ข้อความของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
   

 ๒. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง   
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
ของไทย  

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  และ 
งานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ   ของไทย 

ป.๕ ๑. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค 
ชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย 
วรรคตอน  และการล าดับค า (order) 
ตามโครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 ๒. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง  
ของเจ้าของภาษากับของไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและ 
งานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย 

ป.๖ ๑. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค 
ชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย 
วรรคตอน  และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. เปรียบเทียบความเหมือน/ความ

แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง
และประเพณีของเจ้าของภาษากับ
ของไทย   

การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล  งานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของ
ไทย 

 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืน 
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ป.๒ ๑. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ป.๓ ๑. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ป.๔ ๑. ค้นคว้า  รวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
และน าเสนอด้วยการพูด / การเขียน 

การค้นคว้า  การรวบรวม และการน าเสนอ ค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ป.๕ ๑. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
และน าเสนอด้วยการพูด / การเขียน 

การค้นคว้า  การรวบรวม และการน าเสนอค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ป.๖ ๑. ค้นคว้า  รวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วย
การพูด /  การเขียน 

การค้นคว้า  การรวบรวม และการน าเสนอค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
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สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่

เกิดข้ึนในห้องเรียน 
การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน 

ป.๒ ๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน 

การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน 

ป.๓ ๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน 

การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน 

ป.๔ ๑. ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 

การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน 

ป.๕ ๑. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน
หอ้งเรียนและสถานศึกษา 

การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

ป.๖ ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวม

ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง
ใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ   

ป.๒ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง
ใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ   

ป.๓ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวม
ค าศัพท์ทีเ่กี่ยวข้องใกล้ตัว 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง
ใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ   

ป.๔ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ   

ป.๕ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ   

ป.๖ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ   
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิม่เตมิหน้าที่พลเมือง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
จุดเน้นที่ ๑ ความเป็นไทย 

๑.๑ ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ) 
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย มารยาทไทย 

-  การแสดงความเคารพ (การไหว้) 
-  การรับประทานอาหาร 
-  การทักทายด้วยวาจา และยิ้ม 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
บุคคลในครอบครัว 

ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ 

ป.๒ ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย มารยาทไทย 
-  การพูดด้วยถ้อยค าไพเราะ 
-  การมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
บุคคลในโรงเรียน 

ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 

ป.๓ ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย มารยาทไทย 
-  การต้อนรับผู้มาเยือน 
-  การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
บุคคลในชุมชน 

ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 

ป.๔ ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย มารยาทไทย 
-  การกล่าวค าต้อนรับ 
-  การแนะน าตัวเอง แนะน าสถานที่ 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้ท าประโยชน์ในสังคม 

ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม 

ป.๕ ๑. เห็ นคุณค่ าและปฏิบัติ ตน เป็นผู้ มี
มารยาทไทย 

มารยาทไทย 
-  การสนทนา 
-  การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 
-  การต้อนรับผู้มาเยือน 

๒. รู้คุณค่าและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การรู้คุณค่า การใช้ประหยัดและคุ้มค่า และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ป.๖ ๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มี

มารยาทไทย 
มารยาทไทย 

-  การแสดงความเคารพ 
-  การสนทนา 
-  การปฏิบัติตามกาลเทศะ 
-  การต้อนรับผู้มาเยือน 

๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๑.๒ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี) 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ ๑. เห็นความส าคัญของภาษาไทย ให้ความส าคัญของภาษาไทย 
ป.๒ ๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้า

ไทย 
การแต่งกายด้วยผ้าไทย 

ป.๓ ๓. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ 
ป.๔ ๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น 

ป.๕ ๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ป.๖ ๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

 
จุดเน้นที่ ๒ รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ ๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา 

และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๒. วันส าคัญของชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
    -  การออม 
    -   การประหยัด 

๒. หลักการทรงงาน 
   -  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
    -  ความซื่อสัตย์ สุจริต จรงิใจต่อกัน 

ป.๒ ๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๒. วันส าคัญของชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
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ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
    -  ความขยัน 
    -  ความอดทน 
๒. หลักการทรงงาน 
   -  การพ่ึงตนเอง 
    -  รู ้รัก สามัคคี 

ป.๓ ๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๒. วันส าคัญของชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
    -  ความซื่อสัตย์ 
    -  ความเสียสละ 
๒. หลักการทรงงาน 
   -  การมีส่วนร่วม 
   -  ความเพียร: พระมหาชนก 

ป.๔ ๔. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

-  การใช้สินค้าไทย 
-   การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
-  การรักษาสาธรรณสมบัติ 
-  การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
-  การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริย
วัตร 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
    -  การมีวินัย 
    -  การข่มใจ 
๒. หลักการทรงงาน 
   -  ประโยชนส์่วนร่วม 
   -  พออยู่พอกิน 

ป.๕ ๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-  การใช้สินค้าไทย 
-   การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
-  การรักษาสาธรรณสมบัติ 
-  การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
-  การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริย
วัตร 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
    -  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
    -  ความสามัคคี 
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ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๒. หลักการทรงงาน 
   -  ท าตามล าดับขั้น 
   -  ท างานอย่างมีความสุข 

ป.๖ ๔. เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อ่ืน ให้
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-  การใช้สินค้าไทย 
-   การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
-  การรักษาสาธรรณสมบัติ 
-  การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
-  การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริย
วัตร 

 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พระบรมราโชวาท 
    -  ความใฝ่รู ้
    -  ความกตัญญูกตเวที 
๒. หลักการทรงงาน 
   -  องค์รวม 
   -  ท าให้ง่าย 

 
จุดเน้นที่ ๓ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓.๑  การด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ ๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และ

หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
ข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 

-  การรักษาความสะอาด 
-  การรักษาของใช้ร่วมกัน 
-  การส่งงาน 

ป.๒ ๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่
ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 

กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
-  การแต่งกาย 
-  การเข้าแถว 
-  การดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ป.๓ ๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
โรงเรียน 

ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน 

-  การใช้สิ่งของ เครื่องใช้ และสถานที่ของ
ส่วนรวม 

-  การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ และสถานที่
ของส่วนรวม 

ป.๔ ๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตน
ตามข้อตกลง กติกา ของห้องเรียน 

๑. ข้อตกลง กติกา ในห้องเรียน 
-  การรักษาความสะอาด 
-  การรักษาของใช้ร่วมกัน 
-  การส่งงาน 
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ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๒. การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ข้อตกลง กติกา ด้วยหลักเหตุและผล และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

ป.๕ ๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบของโรงเรียน 

๑. กฎ ระเบียบ ในโรงเรียน 
-  การรักษาความสะอาด 
-  การรักษาของใช้ร่วมกัน 
-  การดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ 
ระเบียบ ด้วยหลักเหตุและผล และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวม 

ป.๖ ๖. ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ของ
ห้องเรียนและโรงเรียน 

ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ของห้องเรียนและ
โรงเรียน 

-  การใช้สิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และ
สถานที่ของส่วนรวม 

-  การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
และสถานที่ของส่วนรวม 

 
๓.๒  การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะ

สมาชิกท่ีดีของครอบครัว และห้องเรียน 
บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
และห้องเรียน 

-  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และครู 
ป.๒ ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะ

สมาชิกท่ีดีของห้องเรียน และโรงเรียน 
บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
และโรงเรียน 

-  การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี 
-  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ป.๓ ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียน 
และโรงเรียน 

บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
และโรงเรียน 

-  การใช้สิทธิและหน้าที่ 
-  การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ 

๒. กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน 
ป.๔ ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วน

ร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน  

บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
และห้องเรียน 

-  การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี 
-  การมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของง

ผู้อื่น 



192 
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
-  การปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับเสียง

ข้างน้อย 
๒. กิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว และห้องเรียน 

ป.๕ ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของห้องเรียน และโรงเรียน 

บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
และโรงเรียน 

-  การยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความ
ถูกต้อง และหลักเหตุผล 

-  การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
-  การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม 

๒. กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน 
ป.๖ ๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาท

หน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียน และ
โรงเรียน 

บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
และโรงเรียน 

-  เป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี 
-  การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
-  การใช้สิทธิและหน้าที่ 
-  การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ 

๒. กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน 
 

จุดเน้นที่ ๔ ความปรองดอง สมานฉันท์ 
๔.๑  การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ ๘. ยอมรับความเหมือนและความ

แตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
เรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ 

ป.๒ ๘. ยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 

ป.๓ ๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ ๑. ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
เรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ 
๒. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

-  ไม่รังแก ไม่ท าร้าย 
-  ไม่ล้อเลียน 
-  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน 

ป.๔ ๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ
และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

ป.๕ ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม 
วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๑. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม 
๒. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

-  เคารพซึ่งกันและกัน 
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ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
-  ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น 
-  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน 

ป.๖ ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม 
วัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๑. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศ
ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม 
๒. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

-  เคารพซึ่งกันและกัน 
-  ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น 
-  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน 

 
๔.๒  การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ ๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน

และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
ความขัดแย้งในห้องเรียนและวิธีการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธี ในกรณี 

-  ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
-  การละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

ป.๒ ๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียน
และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

ความขัดแย้งในโรงเรียนและวิธีการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธี ในกรณี 

-  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
-  การใช้ของส่วนรวม 

ป.๓ ๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและ
เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

ความขัดแย้งในชุมชนและวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติ
วิธี ในกรณี 

-  การใช้สาธารณะสมบัติ 
-  การรักษาสิ่งแวดล้อม 

ป.๔ ๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
ท้องถิ่น และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธ ี

ความขัดแย้งในท้องถิ่นและแนวทางการแก้ปัญหา
โดยสันติวิธี ในกรณี 

-  การใช้สาธารณะสมบัติ 
-  การรักษาสิ่งแวดล้อม 

ป.๕ ๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
ภูมิภาค และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธ ี

ความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยสันติวิธี  

-  การจัดการทรัพยากร (น้ า ป่าไม้ ที่ดิน) 
-  การขัดแย้งทางความคิด 

ป.๖ ๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
ประเทศ และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธ ี

ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  

-  การละเมิดสิทธิ 
-  การรักษาสิ่งแวดล้อม 
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จุดเน้นที่ ๕ ความมีวินัยในตนเอง 
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาการกระท าของตนเอง 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ - ๓ ๑๐. ปฏิบัติเป็นผู้มีวินัยในตนเอง คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง 

- ความซื่อสัตย์สุจริต 
- ขยันหมั่นเพียร อดทน 
-  ใฝ่หาความรู้ 
-  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
-  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

(การพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยในตนเองให้น าไป
บูรณาการกับผลการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้ของจุดเน้นที่ ๑ – ๔ ที่เกี่ยวข้อง) 

ป.๔ – ๖ ๑๐. ปฏิบัติเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 

- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษา 
- ประวัติศาสตร์ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ศิลปะ 
- การงานอาชีพ 
- ภาษาอังกฤษ 
- หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) 
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-6 
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๑๑๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   
 ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งค าที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น บอกความหมายของค าและข้อความที่อ่าน อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถตอบค าถาม 
เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่อง
ที่อ่าน อ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ และมีมารยาท
ในการเขียน ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง โดยตอบค าถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก พูดแนะน าตนเอง ขอความ
ช่วยเหลือ กล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
และต่อค าคล้องจองง่าย ๆ บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับ
เด็ก และท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การดู และการพูด ด้วยการฟังนิทาน สังเกตภาพ 
ส ารวจสิ่งรอบตัว สนทนาจากประสบการณ์ ทายปริศนา เล่นเกม และร้องเพลง โดยสอดแทรกกิจกรรมให้
ฝึกฝนการอ่านและการเขียน 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  
รหัสตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓, ป. ๑/๔, ป. ๑/๕, ป. ๑/๖, ป. ๑/๗, ป. ๑/๘  
ท ๒.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓  
ท ๓.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓, ป. ๑/๔, ป. ๑/๕  
ท ๔.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓, ป. ๑/๔  
ท ๕.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒   
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๑2๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   
 ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค าพ้ืนฐาน ค าที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถ ตั้งค าถาม ตอบค าถาม 
ระบุใจความส าคัญ และรายละเอียดแสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตาม
ความสนใจอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า
และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนเรื่องสั้น ๆ 
เกี่ยวกับประสบการณ์และเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน ฟังค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ้อน 
และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง โดยเล่าเรื่อง บอกสาระส าคัญ  
ตั้งค าถาม และตอบค าถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง และดู พูดแนะน าตนเอง  

ขอความช่วยเหลือ กล่าวค าขอบคุณ กล่าวค าขอโทษ พูดขอร้องในโอกาสต่าง ๆ เล่าประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน และมีมารยาทในการฟัง การด ูและการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
เขียนสะกดค า และบอกความหมายของค า แต่งประโยค และเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ได้ตรงตาม
เจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะของค าคล้องจอง และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นได้เหมาะสม 
กับกาลเทศะและบุคคล ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง ส าหรับเด็กเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น และท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ 
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านและการเขียน อ่านเรื่องสั้น ๆ  แข่งขันเขียนค า รวมทั้ง
สอดแทรกการฝึกทักษะอ่ืนควบคู่กันไป ซึ่งกิจกรรมจะอยู่ในลักษณะของบทบาทสมมุติ เกม ร้องเพลง ทายปริศนา 
การอภิปราย การระดมสมอง และการวาดภาพสื่อจินตนาการ  
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕, ป. ๒/๖, ป. ๒/๗, ป. ๒/๘ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔ 
ท ๓.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕, ป. ๒/๖, ป. ๒/๗  
ท ๔.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕ 
ท ๕.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๑3๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

การอ่านออกเสียงค าข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่วการอธิบาย
ความหมายของค าและข้อความที่อ่านการตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านล าดับ
เหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบสรุปความรู้และข้อคิดจากข่าวและ
เหตุการณ์การอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่ง
หรือข้อแนะน าการอธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิมีมารยาทในการอ่านการ
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดการเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ได้อย่างชัดเจนการเขียนบันทึก
ประจ าวันการเขียนจดหมายลาครูการเขียนเรื่ องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียนการเล่า
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงบอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู
ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูดเขียนสะกดค าและบอก
ความหมาย ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า  แต่งประโยค แต่ง
ค าคล้องจองและค าขวัญเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะระบุข้อคิดที่ได้
จากการอ่านวรรณกรรมโดยใช้กระบวนการอ่านออกเสียง อ่านจับใจความกระบวนการเขียนโดยเขียนตาม
รูปแบบในลักษณะการเขียนบรรยายเขียนบันทึก เขียนจดหมาย การเขียนเรื่องตามจินตนาการกระบวนการ
พูด  สามารถพูดแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกและสามารถเล่าเรื่อง รายการที่ดูฟังจากข่าวและ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีมารยาทในการเขียน  ฟัง  ดูและพูดเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันรู้จัก
เพลงพ้ืนบ้านและเพลงกล่อมเด็ก และปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณคดี  ที่อ่าน  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ    
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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                    
ท4.1  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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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๑4๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

การอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง     ค า  ประโยค  ส านวน ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า อักษรน า ค าที่มีตัวการันต์ 
ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน  ส านวนเปรียบเทียบ  การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านอง
เสนาะ เรื่องสั้น  นิทานและเพลงพ้ืนบ้าน  บทความ สารคดี  เรื่องสั้น งานเขียนประเภทโน้มน้าว  บทโฆษณาข่าว และ
เหตุการณ์ส าคัญ   งานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า เช่น การใช้พจนานุกรม การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม กับวัย  
หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  มารยาทในการอ่าน 
 การเขียนคัดลายมือตัวบรรจง ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียนสื่อสาร เช่น ค าขวัญ การเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด การเขียนเรื่องสั้น  ๆตามจินตนาการ   การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ  เช่น นิทาน  
ความเรียงประเภทต่าง  ๆประกาศ จดหมาย  การเขียนจดหมายส่วนตัว การเขียนเรื่องตามจินตนาการ และสร้างสรรค์  
มารยาทในการเขียน   
 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง  ๆได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา การรายงานเช่น การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูด
ล าดับเหตุการณ ์การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่าง  ๆมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 หลักการใช้ภาษาไทยค าในแม่ ก กา มาตราตัวสะกด การผันอักษร ค าเป็นค าตาย ค าพ้อง ชนิดของค า การใช้
พจนานุกรม ค าราชาศัพท์  ระดับภาษา  ภาษาถิ่น  ค าที่มาจากภาษาต่าง ประเทศ  กลุ่มค าหรือวลี  ประโยคสามัญ  กลอน
สุภาพ  ส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 
 วรรณคดี และวรรณกรรมไทยเช่น นิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอ่ืน นิทานคติธรรม  เพลงพ้ืนบ้าน  
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน และตามความสนใจ บทร้อยกรอง ที่มีคุณค่า  บทอาขยานตามที่ก าหนด บทร้อยกรอง
ตามความสนใจ 

 

ตัวช้ีวัด 
ท 1.1 ป4/1   ท 1.1 ป4/2    ท 1.1 ป4/3    ท 1.1 ป4/4    ท 1.1 ป4/5    ท 1.1 ป4/6    ท 1.1     
  ป4/7    ท 1.1 ป4/8 
ท 2.1 ป4/1   ท 2.1 ป4/2  ท 2.1 ป4/3  ท 2.1 ป4/4  ท 2.1 ป4/5  ท 2.1 ป4/6  ท 2.1      
  ป4/7   ท 2.1 ป4/8 
ท 3.1 ป4/1   ท 3.1 ป4/2    ท 3.1 ป4/3    ท 3.1 ป4/4    ท 3.1 ป4/5    ท 3.1 ป4/6    
ท 4.1 ป4/1   ท 4.1 ป4/2    ท 4.1 ป4/3    ท 4.1 41/4    ท 4.1 ป4/5   ท 4.1 ป4/6   ท 4.1 
 ป4/7 
ท 5.1 ป5/1   ท 5.1 ป5/2     ท 5.1 ป5/3     ท 5.1 ป5/4    
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๑5๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

การอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ค าที่มีตัวการันต์  
อักษรย่อและเครื่องหมาวรรคตอน  ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา  ข้อความที่มีความหมายโดยนัย  
การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น  วรรณคดีในบทเรียน  บทความ  
บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน งานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า 
และปฏิบัติตาม เช่น การใช้พจนานุกรม  การใช้วัสดุอุปกรณ์ การอ่านฉลากยา คู่มือและเอกสารของโรงเรียน
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน ข่าวสารทางราชการ หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย  หนังสือที่ครูและนักเรียน
ก าหนดร่วมกัน และการมีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสาร 
เช่น  ค าขวัญ ค าอวยพร ค าแนะน าและค าอธิบายแสดงขั้นตอน การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนา
งานเขียน  การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่าง ๆ ประกาศ แจ้งความ 
แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ การเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น การกรอกแบบรายการ  แบบค าร้องต่าง ๆ  ใบสมัครศึกษาต่อ  แบบฝากส่งพัสดุและ
ไปรษณียภัณฑ ์ การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์มารยาทในการเขียน   

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่าง  ๆ เช่น เรื่องเล่า  
บทความ  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน โฆษณา  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและ
ดูในชีวิตประจ าวัน การรายงาน มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 หลักการใช้ภาษา เรื่อง ชนิดของค า ได้แก่ ค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน ประโยคและส่วนประกอบของ
ประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ค าราชาศัพท์  ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ กาพย์ยานี 11 ส านวนที่เป็น
ค าพังเพยและสุภาษิต 
 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น นิทานพ้ืนบ้าน  นิทานคติธรรม  เพลงพ้ืนบ้าน  วรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียนและตามความสนใจ บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  บทอาขยานตามที่ก าหนด บทร้อยกรองตาม
ความสนใจ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ท 1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.6/6, 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.6/6, 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.6/6, ป.5/7 
ท 5.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๑6๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

การอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง     ค า  ประโยค  ข้อความที่เป็นโวหาร  ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า อักษรน า 
ค าที่มีตัวการันต์ ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน  วัน เดือน ปีแบบไทย ข้อความที่เป็น
โวหารต่าง  ๆส านวนเปรียบเทียบ  การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ เรื่องสั้น  นิทานและเพลงพ้ืนบ้าน  บทความ พระ
บรมราโชวาท สารคดี  เรื่องสั้น งานเขียนประเภทโน้มน้าว  บทโฆษณาข่าว และเหตุการณ์ส าคัญ   การอ่านเร็ว งานเขียนเชิง
อธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า เช่น การใช้พจนานุกรม การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียน และการใช้สถานที่สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น การอ่านข้อมูลจากแผนผัง  แผนที่ แผนภูมิและกราฟ  การอ่าน
หนังสือตามความสนใจ เช่น หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม กับวัย  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  
มารยาทในการอ่าน 
 การเขียนคัดลายมือตัวบรรจง ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียนสื่อสาร เช่น ค าขวัญ  ค าอวยพร 
ประกาศ  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด การเขียนเรื่องสั้น  ๆตามจินตนาการ การเขียนย่อความจากสื่อ
ต่าง ๆ  เช่น นิทาน  ความเรียงประเภทต่าง  ๆประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย สุนทร
พจน์ รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง การเขียนจดหมายส่วนตัว เช่น จดหมาย ขอโทษจดหมายแสดงความขอบคุณ  จดหมายแสดง
ความเห็นใจ  จดหมายแสดงความยินดี  การกรอกแบบรายการ แบบค าร้องต่าง  ๆ ใบสมัครศึกษาต่อ  แบบฝากส่งพัสดุและ
ไปรษณียภัณฑ์ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ และสร้างสรรค์  มารยาทในการเขียน   
 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง  ๆได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา การรายงานเช่น การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูด
ล าดับเหตุการณ ์การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่าง  ๆเช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน การรณรงค์ด้านต่าง  ๆการ
โต้วาที มารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 หลักการใช้ภาษาไทยชนิดของค า  ค านาม  ค าสรรพนาม  ค ากริยา  ค าวิเศษณ์  ค าบุพบท  ค าเชื่อม  ค าอุทาน  ค า
ราชาศัพท์  ระดับภาษา  ภาษาถิ่น  ค าที่มาจากภาษาต่าง ประเทศ  กลุ่มค าหรือวลี  ประโยคสามัญ  ประโยครวม  ประโยค
ซ้อน  กลอนสุภาพ  ส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 
 วรรณคดี และวรรณกรรมไทยเช่น นิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอ่ืน นิทานคติธรรม เพลงพ้ืนบ้าน  
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน และตามความสนใจ บทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่า  บทอาขยานตามที่
ก าหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
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 
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คําอธิบายรายวิชา 
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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คําอธิบายรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค ๑1๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ 1 ถึง 
100 และ 0 การแสดงจ านวนไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม การบอก
อันดับที่ หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
การเปรียบเทียบจ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงล าดับจ านวนนับ 1 
ถึง 100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จ านวน ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก 
การหาผลลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค สัญลักษณ์ โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ การ
สร้างโจทย์ปัญหา รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิต สามมิติ แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงที
ละ 1 ทีละ 10 แบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ การ วัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร โจทย์  ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มี
หน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเที ยบ
น้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การอ่าน  แผนภูมิ
รูปภาพ 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการ
ปฏิบัติ จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ค. 1.1 ป.1/1 ป.1/2 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  
รวม 10 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค ๑2๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน 
1,000 และ 0 การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 จ านวนคู่ จ านวนคี่ หลัก ค่าประจ าหลักของเลข
โดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวน การเรียงล าดับ 
จ านวน การบวกจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 การลบจ านวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค สัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบ โจทย์ปัญหาการ
บวก โจทย์ปัญหาการลบ การสร้างโจทย์ปัญหา ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร การคูณ  
จ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนไม่เกินสองหลัก ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร การหารที่ตัวหารและ
ผลหารมีหนึ่งหลัก การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค สัญลักษณ์แสดงการคูณและการหาร การแก้โจทย์ปัญหา
การคูณและโจทย์ปัญหาการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร  
ระคน แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซ้ า การจ าแนกลักษณะ
ของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรีและการเขียนรูป เรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป การวัดความยาว
เป็นเมตรและเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์  
ระหว่างเมตรและเซนติเมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร การ
บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การบอกระยะเวลาเป็น ชั่วโมง เป็นนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็น
ชั่วโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและ ขีด การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่ม ีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม
และขีด การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและหน่วยมาตรฐานเป็นช้อนชา ช้อน
โต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
และการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้าง
สถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะ และกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ และกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง 
ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
ได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง  
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ตัวช้ีวัด  
ค 1.1 ป.2/1 บอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด อ่านและเขียนตัวเลข 
                  ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  
ค 1.1 ป.2/2 เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <  
ค 1.1 ป.2/3 เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จ านวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ  
ค 1.1 ป.2/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการ  
                  ลบของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  
ค 1.1 ป.2/5 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน 1 หลักกับจ านวนไม่  
                  เกิน 2 หลัก 
 ค 1.1 ป.2/6 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1   
                   หลัก โดยที่ผลหารมี 1 หลัก ทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว  
ค 1.1 ป.2/7 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
 ค 1.1 ป.2/8 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
 ค 2.1 ป.2/1 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและหน่วยเดียวกัน  
ค 2.1 ป.2/2 วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
 ค 2.1 ป.2/3 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร  
                   และ เซนติเมตร  
ค 2.1 ป.2/4 วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  
ค 2.1 ป.2/5 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
                  และ กรัม กิโลกรัมและขีด  
ค 2.1 ป.2/6 วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร  
ค 2.2 ป.2/1 จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม ค 3.1 ป.2/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ  
                  รูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ   
                  10 หน่วย  
 
รวม 16 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค ๑3๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   
จํานวนและการดําเนินการ 

เขียนและอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวน
นับ, ตัวเลข แสดงจ านวนในรูปกระจาย , การนับเพ่ิมทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และ ทีละ 50, การนับลดที
ละ 3  ทีละ 4  ทีละ 5  ทีละ 25  และทีละ 50 เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ ไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์ โดยใช้เครื่องหมาย  =  ≠ > < , หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก,การใช้ 0 เพ่ือยึดต าแหน่ง
ของหลัก, การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินห้าจ านวน  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ ,   การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไม่เกินสี่หลัก , การคูณจ านวนสอง
หลักกับจ านวนสองหลัก, การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก วิเคราะห์และแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร โจทย์ปัญหาระคนของการ บวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร 
การวัด 
 บอก ความยาวเป็นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร, น ้าหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด ,ปริมาตร
และความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร , บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที ) โดยใช้จุด เลือกเครื่องมือ วัด
ความยาว (ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับ), เครื่องชั่ง (เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน ้าหนักตัว 
เครื่องชั่งสองแขน เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง), เครื่องตวง  (ถัง ลิตร ช้อนตวง กระบอกตวง ถ้วยตวง เครื่องตวงน ้า
มันเชื้อเพลิง และหยอดเครื่อง* ) เปรียบเทียบ ความยาว (เมตร เซนติเมตร), น ้าหนักการชั่ง (กิโลกรัม กรัม 
ขีด), ปริมาตรและความจุของภาชนะ ในหน่วยเดียวกัน การคาดคะเน ความยาว   (เมตร เซนติเมตร) ,   
คาดคะเนน ้าหนัก (กิโลกรัม), การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ (ลิตร) การวัดความ
ยาว (เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร), การตวง (ลิตร มิลลิลิตร) บอกความสัมพันธ์ ของหน่วยการวัด ความยาว 
(มิลลิเมตรกับเซนติเมตร เซนติเมตรกับเมตร),หน่วยการชั่ง (กิโลกรัมกับขีด ขีดกับกรัม กิโลกรัมกับกรัม), 
ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา (นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน วันกับสัปดาห์ วันกับเดือน เดือนกับปี วันกับปี) 
อ่านและเขียน เวลา(ช่วง5นาที)โดยใช้จุด ,จ านวนเงินโดยใช้จุด, บันทึกรายรับรายจ่าย, บันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา แก้ปัญหาและแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา 
(บวก ลบ) 
เรขาคณิต 
 บอก  ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต
สามมิติรูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม, รูป
เรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว ระบุ รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่ก าหนดให้
เขียน ชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ เส้นตรง มุม และสัญลักษณ์, รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป
เรขาคณิต,รูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให้ในแบบต่าง ๆ 
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พีชคณิต 

บอกจ านวนและความสัมพันธ์ ของแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 
และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ ้า, แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือ
สีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

รวบรวม จ าแนกข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน, อ่านข้อมูล
จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ใช้วิธีการที่หลากหลาย ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ป.3/1 ,ป.3/2  ค 1.2  ป.3/1 , ป.3/2  ค 2.1 ป.3/1 – ป.3/6  ค 2.2 ป.3/1 –ป.3/3 
ค 3.1  ป.3/1 – ป.3/3 ค 3.2  ป.3/1 , ป.3/2  ค 4.1  ป.3/1 , ป.3/2  ค 5.1 ป.3/1 , ป.3/2 
ค 6.1  ป.3/1 – ป.3/6  
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คําอธิบายรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค ๑4๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่
มากกว่า 100,000 และ 0 หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนที่มากกว่า 100,000 ค่าประมาณของจ านวน
นับ การใช้เครื่องหมาย ≈ การ บวก การลบ การคูณ การหาร การประมาณผลลัพธ์ การหาตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการคูณ 
การหารด้วยจ านวนเดียวกัน เส้นตรง ส่วนของ เส้นตรง ส่วนประกอบของมุม ชนิดของมุม การวัดและการ
สร้างมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ความหมาย การอ่านและเขียนเศษส่วนและ จ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีก
ตัวหนึ่ง ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลข
โดดในแต่ละหลักของทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ  และเรียงล าดับทศนิยมการ
บวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง โจทย์  ปัญหาการบวก การ
ลบเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ
ทศนิยม การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การ จ าแนกข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการ
ปฏิบัติ จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
 
 

ตัวช้ีวัด  
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  
รวม 22 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค ๑5๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   
 ศึกษาการเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก การลบ การคูณ การหาร การบวก 
ลบ คูณ หารระคน และ   การแก้โจทย์ปัญหาของเศษส่วนและจ านวนคละ  ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน
และทศนิยม ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน  3 ต าแหน่งที่เป็นจ านวนเต็ม ทศนิยม 1 ต าแหน่ง และ 2 
ต าแหน่ง  การใช้เครื่องหมาย ≈ การบวก การลบ การคูณ การหาร ทศนิยม การประมาณผลลัพธ์ การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนักกิโลกรัมกับกรัม
โดยใช้ความรู้ เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวและน้ าหนักโดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยน
หน่วยและทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม มุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก  ความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร  การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เส้นตั้งฉากและ
สัญลักษณ์ แสดงการตั้งฉาก  เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน การสร้างเส้นขนาน มุมแย้ง มุม
ภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal)  ชนิดและสมบัติของรูป
สี่เหลี่ยม  การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และการแก้โจทย์ปัญหา ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม การอ่าน และการเขียน
แผนภูมิแท่ง  การอ่านกราฟเส้น   โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา 
ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง   สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยง การสื่ อความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่าง
เป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความ รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  
ตัวช้ีวัด  
ค 1.1  ป.5/1   เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม  
ค 1.1  ป.5/2   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์  
ค 1.1  ป.5/3   หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละ  
ค 1.1  ป.5/4   หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ  
ค 1.1  ป.5/5   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน  
ค 1.1  ป.5/6   หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  
ค 1.1  ป.5/7   หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง และตัวหารเป็นจ านวนนับ  
                     ผลหารเป็นทศนิยม  ไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  
ค 1.1  ป.5/8   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน  
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ค 1.1  ป.5/9   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน  
ค 2.1  ป.5/1   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป 
                     ทศนิยม  
ค 2.1  ป.5/2   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป 
                     ทศนิยม  
ค 2.1  ป.5/3   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ 
                     ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก  
ค 2.1  ป.5/4   แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของ 
                     รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  
ค 2.2  ป.5/1   สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้  
ค 2.2  ป.5/2   จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  
ค 2.2  ป.5/3   สร้างรปูสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อ 
                     ก าหนดความยาวของ เส้นทแยงมุม  
ค 2.2  ป.5/4   บอกลักษณะของปริซึม  
ค. 3.1  ป.5/1   ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 ค. 3.1  ป.5/2   เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับ  
 
รวม 19 ตัวช้ีวัด                                        
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คําอธิบายรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค ๑6๑01                            เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   
 ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง  การอ่านและการเขียนทศนิยมสาม
ต าแหน่ง  หลัก  ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ของทศนิยมสามต าแหน่ง  การเขียนทศนิยม
ในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วน  การเขียนทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  ในรูปเศษส่วน   การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบ 
10, 100, 1,000 ในรูปทศนิยม  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจ านวนคละ  การบวกลบ  คูณหาร
ระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ   การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่ง  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  โจทย์ปัญหาและการสร้าง
โจทย์ปัญหา  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารระคนของจ านวนนับของเศษส่วนของทศนิยม  การสร้าง
โจทย์ปัญหาการคูณ  การหาร  ระคนของทศนิยม  โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมถึงโจทย์
ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหาก าไร  ขาดทุน  การลดราคา  การหาราคาขาย  การหาราคาทุนและดอกเบี้ย   
การบอกค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มหมื่น  เต็มแสน  และเต็มล้าน  ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่ง
ต าแหน่งและสองต าแหน่งการบวก  การลบ  การคูณการหารระคน  ตัวประกอบ  จ านวนเฉพาะ  ตัวประกอบ
เฉพาะ  การหา ห.ร.ม.  การหา ค.ร.น.  ทิศ  การบอกต าแหน่งโดยใช้ทิศ  มาตราส่วนการอ่านแผนผัง  การหา
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม  โดยใช้ความยาวของด้าน  การพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม  การ
หาความยาวรอบรูปวงกลม  หรือความยาวของรอบวง    การหาพ้ืนที่ของรูปวงกลม   การคาดคะเนพ้ืนที่ของ
รูปสี่เหลี่ยม  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง  การเขียนแผนผัง
โดยสังเขป   ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ  ที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกลม ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึมพีระมิด  สมบัติเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม  การพิจารณาเส้นขนานโดย
อาศัยมุมแย้ง  การพิจารณาเส้นขนาน  โดยอาศัยผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกับของเส้น
ตัด เป็น 180 องศา  การประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก  กรวย ปริซึม และพีระมิด จากรูปคลี่
หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ  การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของ
ด้านและขนาดของมุม  หรือเมื่อก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป การเขียน
สมการ  สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าตัวหนึ่ง  การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก  
การคูณ  หรือการหาร  การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  การอ่านกราฟ และแผนภูมิวงกลม  รูปวงกลม การ
เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้นการคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
  โดยใช้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์ กับศาสตร์
อ่ืน ๆ  น าความรู้ๆไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  ท างานอย่างรอบคอบ  มี
ความรับผิดชอบ  มีคุณธรรมที่เหมาะสม 
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ตัวช้ีวัด 

ค 1.1    ป.6/1  ,ป.6/2  ,ป.6/3 
ค 1.2    ป.6/1  ,ป.6/2 ,  
ค 1.3    ป.6/1  ,ป.6/2   
ค 1.4    ป.6/1  ,ป.6/2  
ค 2.1    ป.6/1  ,ป.6/2  ,ป.6/3 
ค 2.2   ป.6/1  ,ป.6/2  ,ป.6/3 
ค 3.1    ป.6/1  ,ป.6/2  ,ป.6/3   
ค 3.2    ป.6/1  ,ป.6/2 
ค 4.1    ป.6/1  
ค 4.2    ป.6/1 
ค 5.1    ป.6/1  ,ป.6/2 ,  
ค 5.2    ป.6/1 
ค 6.1    ป.6/1  ,ป.6/2  ,ป.6/3  ,ป.6/4  ,ป.6/5  ,ป.6/6 

รวม 31  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ว ๑1๑01                         เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะหน้าที่ของโครงสร้าง
ภายนอกของพืชและสัตว์ ลักษณะ หน้าที่ และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ ตลอดจนการดูแล
รักษาสุขภาพ  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และน ามาจัดจ าแนกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเก ณฑ์ 
ลักษณะหรือสมบัติของวัสดุที่ใช้ท าของเล่น ของใช้ในชีวิตประจ าวัน จ าแนกวัสดุที่ใช้เป็นของเล่น ของใช้ การ
ดึง การผลักวัตถุ องค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดินในท้องถิ่น ในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์  
ดวงจันทร์ และดวงดาว 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
           
ตัวช้ีวัด 

ว 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ว 1.2  ป.1/1 
ว 3.1  ป.1/1, ป.1/2 
ว 4.1  ป.1/1 
ว 6.1  ป.1/1 
ว 7.1  ป.1/1 
ว 8.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7 

 
รวม  16  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ว ๑2๑01                         เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะส าคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  พืชต้องการแสงและน้ าเพ่ือ
การเจริญเติบโตความจ าเป็นที่พืชต้องได้รับน้ าและแสงเพ่ือการเจริญเติบโตโดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งนั้นอย่าง
เหมาะสม วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุและการน าสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุไป
ประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน วัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุมาผสมกัน สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ
เพ่ือน ามาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ประโยชน์ของการน า
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ แนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิดแสงและมองเห็นวัตถุ คุณค่าของการ
มองเห็น แนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบ
ของดินและจ าแนกชนิดของดิน  

โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ และการใช้ประโยชน์จากดินโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ซึ่งเน้นการ
เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้
มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 
 
ตัวช้ีวัด 
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 
รวม  12  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ว ๑3๑01                         เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

สังเกต ส ารวจ สืบค้น ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น การด ารงชีวิต พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรของมนุษย์ ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ การน าเสนอวิธีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่า การศึกษาสมบัติของวัสดุที่ใช้ท าของเล่น ของใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ผลของการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อถูกแรงกระท า ท าให้ร้อนหรือเย็นและการตกของวัสดุสู่พ้ืนโลกจากแรง
ดึงดูดของโลก 
 สมบัติทางกายภาพของน้ า ของแหล่งน้ าในท้องถิ่นและประโยชน์ส่วนประกอบของอากาศการ
เคลื่อนที่ และความส าคัญของอากาศพลังงานไฟฟ้าและประโยชน์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การ
เกิดกลางวันกลางคืน การก าหนดทิศ  และการท าโครงงานการจัดท าโครงงาน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ สังเกต สืบค้น ข้อมูล การ
ทดลอง บันทึก วัดกลุ่มข้อมูล การอธิบาย อภิปราย การจดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของ
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ตมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ตัวช้ีวัด   
ว. 1.2  ป.3/1  , ป.3/2  ป.3/3  ,ป.3/4,            
ว. 2.1  ป.3/1                        
ว  2.2  ป.3/1  , ป.3/2 , ป.3/3   
ว  3.1   ป.3/1  , ป.3/2                                   
ว  3.2   ป.3/1  , ป.3/2          
ว  4.1   ป.3/1  , ป.3/2       
ว  5.1   ป.3/1  , ป.3/2                                   
ว  6.1   ป.3/1  , ป.3/2  , ป.3/3               
ว  7.1   ป.3/1   
ว. 8.1  ป.3/1  , ป.3/2  ป.3/3  ,ป.3 /4,  ป.3/5  , ป.3 /6  ป.3 /7  ,   ป.3 /8        
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คําอธิบายรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ว ๑4๑01                       เวลาเรียน 160 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อล าเลียงและปากใบของพืช น้ า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และ
คลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จ าเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโต และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การ
ตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง และการสัมผัส พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการ
สัมผัส การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิด การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ การจ าแนกวัตถุ ตาม
ลักษณะการมองเห็นจากแหล่งก าเนิดแสง การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด การเปลี่ยน
แสงเป็นพลังงานไฟฟ้า แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆ การเกิดดิน ชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชใน
ท้องถิ่น การสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
           
ตัวช้ีวัด 

ว 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
ว 5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 
ว 6.1  ป.4/1, ป.4/2 
ว 7.1  ป.4/1 
ว 8.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
 

รวม  21  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ว ๑5๑01                       เวลาเรียน 160 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่าง
ง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การ
รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูล และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มี
มารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม 
           โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – base learning) เพ่ือเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวันได้ 
            เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการตั้งค าถาม หรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้ 
หรือมีความสนใจ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถาม วางแผนและ
ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล 
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสารมา
รถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่จิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.2  ป.5/1  ป. 5/2  ป. 5/3  ป. 5/4  ป. 5/5 

รวม 5 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ว ๑6๑01                       เวลาเรียน 160 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ส ารวจ วิเคราะห์ อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ สารอาหารที่
จ าเป็นต่อร่างกายในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย การท างานที่สัมพันธ์กันของระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์ ความสัมพันธ์และการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ผลจากการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากร-ธรรมชาติ แนวทางและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจ าแนกประเภทของหินโดยใช้ลักษณะของหินและสมบัติของหิน
เป็นเกณฑ์ ธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การสร้างแบบจ าลองการเกิดฤดู 
ข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความก้าวหน้าและประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศ 
          ทดลองสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส การแยกสาร สมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของ
สารที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การต่อวงจรไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน การเกิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ  การ
สืบค้นข้อมูลการแก้ปัญหา และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.1   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3    
 ว 2.1   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3    
 ว 2.2   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5 
 ว 3.1   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5 
 ว 3.2   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   
 ว 5.1   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5 
 ว 6.1   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   
 ว 7.1   ป.6/1  
 ว 7.2   ป.6/1 
 ว 8.1  ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5  ป.6/6  ป.6/7 ป.6/8 
  รวม  37  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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คําอธิบายรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑1๑01                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการด าเนินชีวิต และ
ข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด ความหมาย ความส าคัญและ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติ
ในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัวและโรงเรียน  

ศึกษา วิเคราะห์ ความสามารถและความดีและผลจากการกระท าของตนเอง ผู้ อ่ืนโครงสร้าง 
บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและ
โรงเรียน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย 
สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันไม่เกินตัวและประโยชน์ของ
การออม การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ความจ าเป็นของการท างานที่สุจริต แยกแยะสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น  ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่ง
ต่างๆ  รอบตัว ทิศหลัก ใช้แผนผังง่ายๆ ในการแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน การเปลี่ยนแปลงของ
อากาศในรอบวัน  สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและชั้นเรียน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
  
 ตัวช้ีวัด 
 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, ป.1/5   ส 5.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 รวม 24 ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑2๑01                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   
              ศึกษา ความหมาย ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ศาสดา คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ เคารพ
ในพระรัตนตรัยและปฏิบัติตนตาม หลักธรรมของศาสนา มรรยาทของชาวพุทธ ศาสนพิธี พิธีกรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียนตามหลักศาสนา 
รวมทั้งเห็นคุณค่าของการสวดมนต์แผ่เมตตา พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตาม 
ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มารยาทไทย ยอมรับความคิด ความ
เชื่อ การปฏิบัติของผู้อ่ืนที่ แตกต่างโดยปราศจากอคคิ เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน ศึกษา
ความสัมพันธ์ของตนเองละสมาชิกในครอบคัวในฐานะเป็นส่วน หนึ่งของชุมชน บทบาท อ านาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน ทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่มาของ รายได้
และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ซื้อและผู้ขาย บันทึก รายรับรายจ่ายของตนเอง รวมทั้งสรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการ
ออม ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์ สร้างขึ้น ต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ 
สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ที่ท าให้เกิด ปรากฏการณ์ อธิบาย
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการ
ด ารงชีวิตของ มนุษย์  มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียน พร้อมทั้งจ าแนกและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป ที่ใช้แล้วหมดไปและ สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า         
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ แก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการสืบค้นและสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด า เนินชีวิต มีความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข  
 
 ตัวช้ีวัด  
 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  
 
 รวม  28  ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑3๑01                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ศึกษาพุทธประวัติ การบ าเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ความส าคัญของพระไตรปิฏก 
หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมโอวาท 3 ในพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
พ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา เป็นพุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นพุทธศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น การ
ด าเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความส าคัญของวันหยุดราชการที่
ส าคัญ บุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย การตันสินใจ การเปลี่ยนแปลง ในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชม ที่เป็นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม ศึกษาความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต 
การใช้จ่ายของตนเอง ศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้า และบริการที่รัฐจัดหา
และให้บริการแก่ประชาชน ความส าคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี การแข่งขันทาง
การค้าที่มีผลท าให้การค้าลดลง ศึกษาแผนที่ มีความรู้ในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แสดงที่ตั้งของสถานที่
ส าคัญ บอกความสัมพันธ์ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การ
พ่ึงพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์และการประกอบบ
อาชีพ เกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน   

โดยใช้วิธีการสังเกต บอกเล่า ฝึกปฏิบัติตน แสดงตน อธิบายเหตุผล วิธีการสืบค้นข้อมูล การ
เปรียบเทียบและการมีส่วนร่วม  

   เพ่ือให้เกิดความรู้ ความศรัทธา ชื่นชม เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการท างาน มี
จิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ป 3/1,ป3/2 ป 3/3,ป3/4ป 3/5,ป3/6, ป 3/7 ส 1.2 ป 3/1,ป3/2, ป 3/3 ส 2.1 ป 

3/1,ป3/2,ป 3/3,ป3/4 ส 2.2 ป 3/1,ป3/2,ป 3/3 ส 3.1 ป 3/1,ป3/2, ป 3/3 ส 3.2 ป 3/1,ป
3/2,ป 3/3 ส 4.1 ป 3/1,ป3/2 ส 4.2 ป 3/1,ป3/2, ป 3/3 ส 4.3 ป 3/1,ป3/2 ,ป 3/3 ส 4.3 ป 
3/1,ป3/2 ,ป 3/3 ส 4.3 ป 3/1,ป3/2, ป 3/3 ส 4.3 ป 3/1,ป3/2 ,ป 3/3 ส 5.1ป3/1,ป3/2,ป3/3 
ส 5.2 ป3/1 ,ป3/2,ป 3/3,ป3/4,ป 3/5 
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คําอธิบายรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑4๑01                  เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   
ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ หรือปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขา 
และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการท าความดีของ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนาพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่นับถือ 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ หรือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้น าผู้
ตามท่ีดี วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย 
 ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
อ านาจอธิปไตยความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในการเลือกตั้ง ความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงิน 
สืบค้น ระบุ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัด อธิบายวิเคราะห์ 
ลักษณะและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ การด าเนินชีวิตของคนใน
จังหวัดการเปลี่ยนแปลงและผลการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา ใช้แผนที่และรูปถ่ายในการสืบค้น วิเคราะห์ 
อธิบายและสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ ทักษะการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การ
สรุปเพ่ือตอบค าถาม รวมถึงทักษะด้านการคิด และการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้า ใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร ความสามารถในการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
ส 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 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 
รวม 30 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑5๑01                  เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม และหลักในการพัฒนาชาติไทย พุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจส าคัญ หรือ
ประวัติศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด องค์ประกอบและความส าคัญของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามไตรสิกขา หลักธรรมทางศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรม วันส าคัญทางศาสนา ตาม
แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามมรรยาท
ของศาสนิกชนที่ดีเคารพพระรัตนตรัย ศึกษาวิเคราะห์วิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืนจากการละเมิด
สิทธิเด็ก โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท หน้าที่ และวิธีเข้า
ดารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชน อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ หลักการส าคัญและ
ประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร พร้อมทั้งจ าแนกผลดีผลเสียของการกู้ยืม 
ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในภูมิภาคของตน วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการ
ตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิด
วิถีการดาเนินชีวิตในภูมิภาคของตน พร้อมทั้งนาเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทาลาย
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การสืบค้นและสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต  มีความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ทักษะทางภูมิศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 

 
ตัวช้ีวัด 
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      ส 5.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 
รวม 27 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑6๑01                  เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   
 ศึกษาศาสนาประจ าชาติ  พุทธประวัติ  ตัวอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดี ข้อคิดจากประวัติสาวก เรื่อง
เล่า  ชาดก  ความส าคัญของพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมไตรสิกขา และโอวาท 3 หรือตามศาสนา
ที่ตนนับถือ  คิดวิเคราะห์คุณค่าของการกระท าดี  บอกเล่าแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีตามหลักธรรม  ฝึก
ปฏิบัติตนในการบริหารจิต  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  ประโยชน์ของ การปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย  ความหมายประเภทของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การปฏิบัติตนตามมารยาท
ของชาวพุทธและวัฒนธรรม แหล่งข่าวสาร  ประโยชน์ของข่าวสาร หลักการเลือกรับข่าวสาร  บทบาทของ
การปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการส่งเสริมทางประชาธิปไตย ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง  ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ บทบาทหน้าที่ของผู้ผลิตที่ดี  พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง  ความหมายของ
ทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรที่มีประโยชน์  การปลูกจิตส านึกในการใช้ทรัพยากร  ความสัมพันธ์ของ
ผู้บริโภคกับหน่วยงานของรัฐ  รายรับ – รายจ่ายของการเก็บออมของกองทุน  การแสวงหาและการเข้า
แข่งขันทางธุรกิจ  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ผลงานส าคัญของบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์  สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคม  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติตั้งแต่
ต้นจนถึงปัจจุบัน 
 โดยใช้วิธีการบอกเล่า  ศึกษา  ค้นคว้า  สืบค้น  แสวงหา  ฝึกปฏิบัติ  คิดวิเคราะห์  อธิบายเหตุผล  
แยกแยะ  สังเกต  จดบันทึก 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความศรัทธา  เลื่อมใส  ชื่นชม  ยินดี  เห็นคุณค่า  แนวทางปฏิบัติ  น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์  
สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  อยู่อย่างพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 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  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 
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คําอธิบายรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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คําอธิบายรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑1๑02                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพ่ือให้ทราบข้อมูลเรื่อง บอกวัน เดือน ปี และการนับ
ช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวัน เวลาที่เกิดขึ้น บอก
ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง บอกความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย บอก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน อธิบายความหมายและความส าคัญของ
สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง  ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิ
ปัญญาไทย และธ ารงรักษาความเป็นไทย 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 4.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3   
 ส 4.2  ป.1/1  ป.1/2   
 ส 4.3  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑2๑02                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพ่ือให้ทราบข้อมูลเรื่อง  ใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง  สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน  อธิบาย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติ ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน เข้าใจความเป็นมาวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา 
วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย  และธ ารง
รักษาความเป็นไทย 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ป.2/1, ป.2/2 
ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2 
ส 4.3 ป.2/1, ป.2/2 
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑3๑02                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

สาระประวัติศาสตร์  ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพ่ือให้ทราบข้อมูล เรื่อง เทียบ
ศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน และชุมชนโดย
ระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
สรุปลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืนๆ  ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย อธิบายพระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน โดยสังเขป เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ไทย 

ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจ
ในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงรักษาความเป็นไทย 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑4๑02                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาในเรื่อง นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติ
ของมนุษยชาติโดยสังเขป แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น  
อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย  
อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 
อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ ์    
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิ ใจ
ในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงรักษาความเป็นไทย    
 
รหัสตัวช้ีวัด    

     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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คําอธิบายรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑5๑02                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพ่ือให้ทราบข้อมูลเรื่อง สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดย
ใช้หลักฐานที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล  
อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น  อธิบายอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป  
อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา  บอกประวัติ
และผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยอยุธยา
และธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน  และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจ
ในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย  และธ ารงรักษาความเป็นไทย 
 
 รหัสตัวช้ีวัด 

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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คําอธิบายรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑6๑02                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพ่ือให้ทราบข้อมูลเรื่อง อธิบายความส าคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย
ในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือน
บ้านในปัจจุบัน บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
โดยสังเขป อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญด้านต่างๆ สมัยรัตนโกสินทร์ อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ
สมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้   
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรม    ภูมิปัญญาไทย    
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจ
ในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงรักษาความเป็นไทย      
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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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คําอธิบายรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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คําอธิบายรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑1๑01                               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาอธิบายระบุ ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกสมาชิกในครอบครัว และความรักความ
ผูกพันของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อกัน  สิ่งที่ตนเองชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะและความ
แตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายที่บ้าน 
โรงเรียน สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการเล่น 

อธิบายและปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก การดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ   อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน การ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น 

มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่เคลื่อนที่ ใช้อุปกรณ์ประกอบ เกมเบ็ดเตล็ด 
กิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ออกก าลังกาย ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตาม
ค าแนะน า    

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด ในการสืบค้น
ข้อมูล  การแก้ปัญหา และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
มีความสามารถตัดสินใจ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 

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 
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คําอธิบายรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑2๑01                               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในการดูแลรักษาอวั ยวะภายใน   
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  ความส าคัญ
ของเพ่ือน  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจในเพศหญิงหรือเพศชาย ลักษณะของการมีสุขภาพ
ดี  การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ อาการและวิธีป้องกันการ
เจ็บป่วย  การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ยาสามัญประจ าบ้านและการใช้ยาตามค าแนะน า โทษของสารเสพติด 
สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน  สาเหตุการเกิดอัคคีภัย  อันตรายและวิธีป้องกัน  

ปฏิบัติ แสดงค าพูดหรือท่าทาง  ในการดูแลรักษาอวัยวะภายใน ค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
และการบาดเจ็บ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ าและทางบก สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือ
สถานที่ที่เป็นอันตราย การหนีไฟ   

ปฏิบัติกิจกรรม ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
เกมเบ็ดเตล็ด กิจกรรมทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่  และใช้
อุปกรณ์ประกอบ ตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม    

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิดในการสืบค้น
ข้อมูล  การแก้ปัญหาและการอภิปราย เพ่ือให้เกดิความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถตัดสินใจ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

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 
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คําอธิบายรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑3๑01                               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ จ าแนก อธิบาย ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์  การ
เจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต   ความส าคัญและความแตกต่าง
ของครอบครัวที่มีต่อตนเอง  การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่ มเพ่ือน พฤติกรรมที่น าไปสู่การถูก
ล่วงละเมิดทางเพศและวิธีการหลีกเลี่ยง การติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค  อาหารหลัก  
5  หมู่ การกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามปริมาณของอาหารในธงโภชนาการ    

อธิบายและปฏิบัติตน ในการปฏิ เสธพฤติกรรมที่น า ไปสู่ การถูกล่ วง ละเมิดทาง เพศ   
การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง การขอ
ความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจาก
การเล่น  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตามค าแนะน า 

ปฏิบัติกิจกรรม  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่  ใช้อุปกรณ์ประกอบอย่าง
มีทิศทาง เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ตามกฎ  
กติกา และข้อตกลงของการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการละเล่นพ้ืนเมือง  

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิดในการสืบค้น
ข้อมูล  การแก้ปัญหาและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
มีความสามารถตัดสินใจ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

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 
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คําอธิบายรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑4๑01                               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย (ในช่วงอายุ  
9 -12  ปี) ความส าคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การดูแล
รักษากล้ามเนื้อ กระดูกและข้อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกท่ี
ดีของครอบครัว วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์และความรู้สึก ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ความส าคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี  ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 

ปฏิบัติ แสดงค าพูดหรือท่าทาง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการ
ปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อยและการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา  

ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้อุปกรณ์ประกอบ กายบริหารมือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด การเล่น
กีฬาพ้ืนฐาน ตามกฎ กติกาการเล่น  สมรรถภาพทางกาย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิดในการสืบค้น
ข้อมูล การแก้ปัญหาและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง ที่เรียนรู้ มี
ความสามารถตัดสินใจ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์  สังคม และมีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3     
พ 2.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3   
พ 3.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4 
พ 3.2  ป.4/1,  ป.4/2    
พ 4.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4    
พ 5.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3 
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คําอธิบายรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑5๑01                               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย และระบุ ความส าคัญและวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางเพศและการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมตามเพศ  ความส าคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน พฤติกรรมที่เห็นความส าคัญของ
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ สื่อโฆษณาที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  การป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของ
การใช้ยา  สารเสพติด  ที่มีผลต่อร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  วิธีปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาและการหลีกเลี่ยงสารเสพติด  อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพ   

ศึกษา อธิบาย ปฏิบัติ และประเมินทักษะ การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อ
ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  
การใช้แรง และความสมดุล เกมเบ็ดเตล็ด เกมเลียนแบบ เกมน าไปสู่กีฬา กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด 
การละเล่นพ้ืนเมือง กิจกรรมนันทนาการ ทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กิจกรรมนันทนาการ  
กีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม  การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย ตามวิธีปฏิบัติ กฎ กติกา สิทธิของตนเองและสิทธิของผู้ อ่ืน ได้อย่างปลอดภัย  
สนุกสนาน สามัคคี  และมีน้ าใจนักกีฬา    

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด ในการสืบค้น
ข้อมูล  การแก้ปัญหา  และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้  มีความสามารถตัดสินใจ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์  สังคม และมีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 
พ 1.1   ป.5/1, ป.5/2      
พ 2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3    
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    
พ 4.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5               
พ 5.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

 
 
 
 
 
 



241 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑6๑01                               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย และระบุ ความส าคัญและวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียน
โลหิต  และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ ความส าคัญของการสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร พฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ผลกระทบที่เกิดจาก
การระบาดของโรคและแนวทางการป้องกันโรคติดต่อส าคัญที่พบในประเทศไทย พฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  
และสังคม วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติดและการหลีกเลี่ยงสาร
เสพติด 

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย ปฏิบัติกิจกรรม ประเมินทักษะ การเคลื่อนไหวร่างกายร่วมกับผู้อ่ืนใน
ลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ ใช้อุปกรณ์ประกอบ การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม  
เล่นกีฬา ทักษะกลไกในการปรับปรุงเพ่ิมพูนความสามารถของตนเองและผู้อ่ืนในการเล่นกีฬา ประโยชน์และ
หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  สมรรถภาพทางการ  การสร้างเสริมบุคลิกภาพ เกมที่ใช้ทักษะการ
วางแผน กิจกรรมนันทนาการ กีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม กลวิธีการรุกและการ
ป้องกัน  กิจกรรมทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ตามวิธีปฏิบัติ กฎ กติกา ได้อย่างปลอดภัย  
สนุกสนาน สามัคคี  และมีน้ าใจนักกีฬา    

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด ในการสืบค้น
ข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
มีความสามารถตัดสินใจ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์  สังคม และมีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 
พ 1.1   ป.6/1, ป.6/2 
พ 2.1   ป.6/1, ป.6/2 
พ 3.1   ป.6/1, ป.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 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศ ๑1๑01                                                   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   
 ศึกษา วิเคราะห์ รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สร้างงานทัศนศิลป์ การทดลอง
ใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการทางทัศนศิลป์ ในการสร้างและน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม      
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 
 ศ 1.2 ป.1/1  
 รวม 6 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศ ๑2๑01                                                   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษา    อภิปราย  บรรยาย ฝึกปฏิบัติ  อธิบาย รูปร่าง  รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยเน้นเรื่อง  เส้น  สี  รูปร่าง  และรูปทรง  การสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทัศน
ธาตุที่เน้นเส้น  รูปร่าง  การวาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ้าน  การ
บรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น เนื้อหาเรื่องราวจากงานทัศนศิลป์ที่เลือก  การใช้วัสดุ   อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 
๓ มิติ  การสร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  การสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหว  
ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  วิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ท้องถิ่น   แหล่งก าเนิดของเสียงที่ได้ยิน  คุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ า  ดัง-เบา  ยาว-สั้น  ของดนตรี  
การเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง  การร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับ
วัย   ความหมายและความส าคัญของเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจ  ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง  เสียงเครื่อง
ดนตรีในเพลงท้องถิ่น  การแสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีท้องถิ่น  การเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่  การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ  การแสดงท่าทางเพ่ือสื่อความหมายแทน
ค าพูด  การแสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  มารยาทในการชมการแสดง  การละเล่นพ้ืนบ้าน  
สิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านในการด ารงชีวิตของคนไทย  สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่น
พ้ืนบ้าน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  ในการสร้างและน าเสนอผลงาน
ทัศนศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  การเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ที่เหมาะสม     
การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
ดนตรี-นาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

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

รวม    ๒๖     รหัสตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศ ๑3๑01                                                   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   
ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป์ผ่านกระบวนการพูด การขับร้อง การบรรเลงดนตรี การเคลื่อนไหว
ท่าทาง ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง
และจังหวะเคาะของดนตรีไทยและดนตรีสากล บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงส าคัญ ได้แก่ เพลงชาติไทย 
เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงประจ าโรงเรียน บอกบทบาทและความส าคัญของดนตรีในงานรื่นเริงและ
วันส าคัญของชาติ ขับร้องเพลงเดี่ยว ขับร้องเพลงหมู่ บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลงเดี่ยว บรรเลงเครื่อง
ดนตรีประกอบเพลงหมู่ โดยวิธีการดีด สี ตี เป่า แสดงความคิดเห็นต่อเสียงร้องและเสียงดนตรี เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงอย่างอิสระ เคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างมีรูปแบบ ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของ
ดนตรีในท้องถิ่น ระบุความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น แสดงท่า
ประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ ได้แก่ ร าวงมาตรฐาน ภาษาท่าสื่ออารมณ์ นาฏยศัพท์น่ารู้ การใช้ภาษา
ท่าประกอบเพลง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวท่าประกอบเพลงในรูปแบบต่างๆ การเคลื่อนไหวในสถานการณ์
สั้นๆ และในสถานการณ์ที่ก าหนด เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม บอกประโยชน์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน บอกที่มานาฏศิลป์ไทย ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของ
นาฏศิลป์ และการแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่น 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์   วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์    
 เพ่ือให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และการน าความรู้                               
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
 ตัวช้ีวัด 
 ศ 2.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7  
 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  
 รวม 17 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศ ๑4๑01                                                   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ศึกษา เปรียบเทียบ อภิปราย  ฝึกปฏิบัติ  อธิบาย จ าแนก บรรยาย รูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรง
ในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์  โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง  พื้นผิว และพ้ืนที่ว่าง  อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะ
เย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ การวาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น  ถ่ายทอดความรู้สึก
และจินตนาการ การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี  ลักษณะภาพที่เน้น
การจัดระยะ  ความลึก น้ าหนัก และแสงเงา การถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึกผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และผู้อ่ืน  งานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมท้องถิ่น งานทัศนศิลป์ที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ  ประโยคเพลงอย่างง่าย  ทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงง่ายๆ ของท านอง รูปแบบจังหวะ และ
ความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง ประเภทของเครื่องดนตรีที่ในเพลงที่ฟัง การใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย  การอ่าน  เขียนโน้ตไทยและสากล  การร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง  
การใช้สื่อเรื่องราวของดนตรี  แหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลง
ท้องถิ่น  ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์  การใช้ภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่ายๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว การแสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ 
ตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  สิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดส าคัญของเรื่อง
และลักษณะเด่นของตัวละคร ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ ความส าคัญของ
การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจาก
วัฒนธรรมอื่น  เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์   

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ในการสร้างและน าเสนอผลงาน
ทัศนศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ เพ่ือให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด    

ศ ๑.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘, ป.๔/๙ 
ศ ๑.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ศ ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗ 
ศ ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ศ ๓.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕ 
ศ ๓.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 

รวม    ๒๙    รหัสตัวช้ีวัด 
 



247 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศ ๑5๑01                                                   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   
ศึกษา รับรู้ สังเกต จังหวะต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว งานทัศนศิลป์ เห็นความแตกต่างของ
งานทัศนศิลป์ วาดภาพโดยใช้เทคนิคแสง เงา น้ าหนัก และวรรณะสี ใช้จินตนาการสร้างสรรค์งานวาดภาพ 
งานปั้น งานพิมพ์จากดินน้ ามัน ดินเหนียว จัดองค์ประกอบศิลป์อย่างลงตัวเหมาะสม เห็นประโยชน์และ
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ รัก ภูมิใจในผลงานตนเอง 
 ถ่ายทอดจินตนาการ ความรู้สึกความประทับใจในบทเพลงที่ฟัง สื่ออารมณ์จากเสียงเพลงจ าแนก
ลักษณะของเสียงนักร้อง เสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ รับรู้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตเพลงใน
บันได ้ 5 เสียง ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงท านอง จังหวะ ขับร้องเพลงไทย เพลงสากล หรือ เพลงไทยสากล 
ถ่ายทอดความรู้สึกตามจินตนาการ สร้างสรรค์บทเพลง ถาม – ตอบ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการ
แสดงนาฏศิลป์ 
 จ าแนกองค์ประกอบของงานนาฏศิลป์ จังหวะ ท านอง ค าร้อง ภาษาท่าทาง นาฏยศัพท์ อุปกรณ์ 
ออกแบบจินตนาการท่าทางประกอบเพลงจากเรื่องราว นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน นาฏศิลป์นานาชาติ ใช้ทักษะใน
การท างานเป็นกลุ่ม รู้บทบาทหน้าที่ในการจัดกระบวนการแสดง สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์จากจินตนาการ 
แนวคิด พิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม มารยาทในการชมการแสดงโดยกระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การปฏิบัติ การเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ รักและภูมิใจ ในผลงานด้านทัศนศิลป์ รับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับงาน
ประเพณีในท้องถิ่น เห็นประโยชน์คุณค่าของเสียงดนตรี นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ที่มาจากวัฒนธรรมชื่นชมใน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และทักษะตามมาตรฐานหลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
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.5/5ป.๕/๖   
ศ 3.2   ป.5/1, ป.5/2   
รวม ทั้งหมด  2๖ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศ ๑6๑01                                                   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจในงานทัศนศิลป์ หลักการจัดภาพ 
สัดส่วน ความสมดุล จากการใช้สีตรงข้าม สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์   2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้หลักการของ
แสงและน้ าหนัก การเพ่ิมลดจากงานปั้น สร้างงานเป็นแผนภาพแผนผัง ภาพประกอบ ถ่ายทอดความคิด 
และเหตุการณ์ อธิบายงานทัศนศิลป์  วิธีสร้างสรรค์งาน เข้าใจอิทธิพลความเชื่อ ความศรัทธาศาสนา 
วัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีมีต่องานทัศนศิลป์ รับรู้ความเป็นมาและสนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นรู้  

จ าแนก บอกความรู้สึกแสดงความคิดเห็น จากเพลงที่ฟัง เข้าใจองค์ประกอบของดนตรี เครื่องดนตรี
ไทย  เครื่องดนตรี จากวัฒนธรรมต่าง ๆ หน้าที่และบทบาทของเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล 
อ่าน เขียนโน้ตไทย โน้ตสากล รู้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีโน้ตเพลงไทย อัตรา 2 ชั้น โน้ตเพลง
สากลบันไดเสียง C Major การร้องเพลงประกอบดนตรี สร้างสรรค์รูปแบบและจังหวะ ท านองด้วยเครื่อง
ดนตรีถ่ายทอดสีลา อารมณ์ โดยใช้ความคิด จินตนาการ  

ออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลงปลุกใจ เพลงพ้ืนเมือง เพลงท้องถิ่น ออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องแต่งการ อุปกรณ์ประกอบการแสดง แสดงนาฏศิลป์และการละคร ร าวงมาตรฐาน ระบ า 
ฟ้อน ละครสร้างสรรค์ อธิบายความรู้สึกต่องานทัศนศิลป์ วิเคราะห์การแสดง  ความรู้สึกชื่นชม 

 เข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์และการละครรู้ความเป็นมา ความส าคัญ ของนาฏศิลป์และการละคร 
อธิบายความหมายและคุณค่าของการละคร แสดงออกทางนาฏศิลป์ในวันส าคัญของโรงเรียน ประโยชน์ที่
ได้รับจากการแสดงโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ กระบวนการกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการสืบค้น การฝึกปฏิบัติเพ่ือชื่นชมผลงาน  ภาคภูมิใจงาน ทัศนศิลป์ในดนตรีไทย รู้ที่มาแหล่ง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญ เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อดนตรี เห็นคุณค่าและสืบทอด
วัฒนธรรมไทยและสากลวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

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   ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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คําอธิบายรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ง ๑1๑01                                          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
อธิบายวิธีการแต่งกายการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้บนโต๊ะ ตู้ ชั ้น การหยิบจับและใช้ของใช้

ส่วนตัว  การแต่งกายด้วยตนเอง การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การใช้อุปกรณ์ในการดูแล
รักษาพืช การใช้อุปกรณ์วัดระยะและตัดกระดาษ การพับกระดาษเป็น ของเล่น บอกข้อมูลที่สนใจและ
แหล่งข้อมูลใกล้ตัว บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝึกปฏิบัติใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช ใช้อุปกรณ์วัดระยะ
และตัดกระดาษ พับกระดาษเป็นของเล่น โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการ  
กระบวนการแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีความกระตือรือร้นและตรงเวลาในการท างาน ตลอดจน
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ป. 1/1 , ป. 1/2 , ป. 1/3    
ง 3.1 ป. 1/1 , ป. 1/2   
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ง ๑2๑01                                          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
อธิบายบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน  อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการกวาดบ้าน            

การล้างจาน  การจัดวางเสื้อผ้า  การเก็บเสื้อผ้า  การเก็บรองเท้า  การช่วยครอบครัวเตรียม  และประกอบ
อาหาร  การเพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล้า  การท าของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวตาม
กระบวนการเทคโนโลยี 
 ฝึกปฏิบัติกวาดบ้าน  ล้างจาน จัดวางเสื้อผ้า  เก็บเสื้อผ้า  เก็บรองเท้า  ช่วยครอบครั วเตรียม     
และประกอบอาหาร เพาะเมล็ด  ดูแลแปลงเพาะกล้า  ท าของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวตาม
กระบวนการเทคโนโลยีโดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการกระบวนการแก้ปัญหา  
การท างานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์  และเครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสมกับงาน  ตลอดจนรู้จักสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน  มีความประหยัดและปลอดภัยในการ
ท างาน  ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
ง 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

รวมทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



252 
 

คําอธิบายรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ง ๑3๑01                                          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การท าความสะอาดกระเป๋านักเรียน  

การท าความสะอาดรองเท้า  การปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน การกรอกน้ าใส่ขวด การท าความสะอาดห้องเรียน  
การเลือกใช้เสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา การประกอบอาหาร การเก็บรักษาอาหาร  การปลูกผักสวน
ครัวในภาชนะ การบ ารุงรักษาของเล่น  และซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้
วัสดุในท้องถิ่น การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
การน ากลับมาใช้ซ้ า  การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและน าเสนอข้อมูลลักษณะต่าง ๆ  รวมทั้งบอกวิธีดูแล
รักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ฝึกปฏิบัติท าความสะอาดกระเป๋านักเรียน  ท าความสะอาดรองเท้า ปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน  
กรอกน้ าใส่ขวด  ท าความสะอาดห้องเรียน เลือกใช้เสื้อผ้า  ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา ประกอบอาหาร  
เก็บรักษาอาหาร ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ บ ารุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว  ประดิษฐ์ของ
ใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้  ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  จัดการ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน  น าเสนอข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ดูแล
รักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการ  
กระบวนการแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว    
และส่วนรวม  ตลอดจนรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ง ๑4๑01                                          เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
อธิบายเหตุผลในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ การจัดกระเป๋านักเรียน การ

จัดตู้เสื้อผ้า การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการด้น การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม  
การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ  การ
จัดเก็บเอกสารส่วนตัว การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   
อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บอก
หลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์   
 ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว จัดโต๊ะเขียนหนังสือ จัดกระเป๋านักเรียน จัดตู้เสื้อผ้า ขจัดรอย
เปื้อนบนเสื้อผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการด้น ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ  
และเครื่องใช้ ประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ   
จัดเก็บเอกสารส่วนตัว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการ  
กระบวนการแก้ปัญหา การท างานร่วมกันและ การแสวงหาความรู้ ใช้ระบบปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ท างาน สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิก มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน และ
รู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีมารยาท ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ในการ
ท างาน รู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4  
ง 4.1  ป.4/1  

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ง ๑5๑01                                          เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
อธิบายเหตุผลในการจัดห้องครัว การจัดตู้อาหาร การจัดโต๊ะอาหาร การจัดตู้เย็น  การท าความ

สะอาดห้องน้ าและห้องส้วม การซักเสื้อผ้า การตากเสื้อผ้า การเก็บเสื้อผ้า การพับเสื้อผ้า การรีดเสื้อผ้า การ
ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการสอย การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว การเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม การปลูกพืชใน
แปลง การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน การท าบัญชีครัวเรือน การจัดเก็บเอกสารส าคัญ การดูแลรักษา
และใช้สมบัติส่วนตัว สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มี
อยู่ในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี อธิบายทักษะการสร้างชิ้นงานและความคิดสร้างสรรค์  อธิบาย
ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  
สังคม การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ การค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ  
และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตามวัตถุประสงค์ การสร้างงานเอกสาร 
ด้วยโปรแกรมประมวลค า  อาชีพต่างๆ ในชุมชน  และความแตกต่างของอาชีพ 
 ฝึกปฏิบัติจัดห้องครัว จัดตู้อาหาร จัดโต๊ะอาหาร จัดตู้เย็น ท าความสะอาดห้องน้ าและห้องส้วม ซัก
เสื้อผ้า ตากเสือ้ผ้า เก็บเสื้อผ้า พับเสื้อผ้า รีดเสื้อผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการสอย   
เย็บเครื่องเกาะเกี่ยว เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ปลูกพืชในแปลง ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน ท าบัญชี
ครัวเรือน จัดเก็บเอกสารส าคัญ ดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม ประดิษฐ์
ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  เลือกใช้เทคโนโลยี ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม จัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่  
ค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตามวัตถุประสงค์  
สร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลค า ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน และระบุความ
แตกต่างของอาชีพโดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา  
การท างานร่วมกัน การแสวงหาความรู้  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน และรู้จักสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

เกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว มีความประณีตในการ
ท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ง 4.1  ป.5/1, ป.5/2 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ง ๑6๑01                                          เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะ และการชุน  

การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว การเตรียม ประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว การ
เลี้ยงปลาสวยงาม การติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน การสร้างของใช้ ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือ
เพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี แผนที่ความคิด และทักษะการสร้างชิ้นงาน อธิบาย
ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา
ข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดย
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวัน  
การวางแผนในการเลือกอาชีพ  การระบุความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ   

 ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะและการชุน จัดอาหารให้สมาชิก
ในครอบครัว เตรียมประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว เลี้ยงปลาสวยงาม ติดตั้ง ประกอบ
ของใช้ในบ้าน สร้างของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี แผนที่ความคิด และทักษะการสร้างชิ้นงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  
การจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา  การท างานร่วมกันและการแสวงหาความรู้ ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา
ข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวัน วางแผนใน
การเลือกอาชีพ ระบุความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่น มีจิตส านึก 
และความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง  1.1  ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3 
ง  4.1  ป.6/1, ป.6/2 

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ ๑1๑01                                   เวลาเรียน 200 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
การระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร การอ่านออกเสียง การสะกดค าง่าย ๆ ของภาษาอังกฤษ การ

บอกชื่อค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญและที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค าและกลุ่มค า การปฏิบัติตาม และการใช้ค าสั่งง่าย ๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง 
การพูดและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวในสถานการณ์ง่ายๆ การตอบค าถามและการใช้
ภาษาเพ่ือรวบรวมค าศัพท์เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว โดยระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร ฟัง พูด อ่าน สะกดค า
และเขียนค าศัพท์ง่าย ๆ บอกชื่อค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญและที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค า ปฏิบัติตามและใช้ค าสั่งง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆของ
ตนเอง พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวในสถานการณ์ง่ายๆ พร้อมทั้งท าท่าทางประกอบตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตอบค าถามและรวบรวมค าศัพท์เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ปฏิบัติกิจกรรมตามเทศกาลในท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑ ป. ๑/๑ , ป. ๑/๒ , ป. ๑/๓ , ป. ๑/๔ 
ต ๑.๒ ป. ๑/๑ , ป. ๑/๒ , ป. ๑/๓ , ป. ๑/๔ 
ต ๑.๓ ป. ๑/๑ 
ต ๒.๑ ป. ๑/๑ , ป. ๑/๒ , ป. ๑/๓ 
ต ๒.๒ ป. ๑/๑ 
ต ๓.๑ ป. ๑/๑ 
ต ๔.๑ ป. ๑/๑ 
ต ๔.๒ ป. ๑/๑ 
รวม ๑๖ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ ๑2๑01                                   เวลาเรียน 200 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  อ่านออกเสียง  สะกดค าง่ายๆ  
เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง  ปฏิบัติตามและใช้ค าสั่ง  ค าขอร้องง่ายๆตามแบบที่
ฟัง  ตอบค าถามจากการฟังบทสนทนา  นิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ  บอกชื่อและค าศัพท์  พูดขอและให้
ข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน  
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและเทศกาลส าคัญ  พร้อมทั้งท าท่าประกอบตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ถูกต้องตามกาลเทศะ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร  และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง  คล่องแคล่วและ
เหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  มีความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย  เป็นผู้มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการท างาน 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

ต.1.1  ป 2/1 , ป 2/2 , ป 2/3 , ป 2/4     
ต.2.1  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 

 

รวม      16    ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ ๑3๑01                                   เวลาเรียน 200 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียน ค าศัพท์ กลุ่มค า ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องของประโยค และบทพูดใน

สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย ตอบค าถามจากการ
ฟัง อ่าน บทสนทนา นิทาน พูดบอกความต้องการ ความรู้สึก และการให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและ
เพ่ือนตามกิจกรรมๆตามแบบที่ฟัง สมารถจัดหมวดหมู่ตามประเภทของบุคคล สัตว์ สิ่งของ พูดและท า
ท่าทางประกอบตามมารยามทางสังคม วัฒนธรรม บอกชื่อค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งาน
ฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
บอกชื่อค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้ องและความแตกต่างของเสียง อักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆของ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรวบรวม
ค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง และใช้เทคนิคการจ า และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุข และเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น 
 
รหัสตัวช้ีวัด ต.1.1   ป.3/1 ต.1.1  ป.3/2 ต.1.1  ป.3/3 ต.1.1  ป.3/4 
  ต.1.2   ป.3/1 ต.1.2  ป.3/2 ต.1.2  ป.3/3 ต.1.2  ป.3/4   ต.1.2  ป.3/5   
  ต.1.3   ป.3/1 ต.1.3  ป.3/2   
  ต.2.1   ป.3/1 ต.2.1  ป.3/2 ต.2.1  ป.3/3 
  ต.2.2   ป.3/1  
  ต.3.1   ป.3/1  
  ต.4.1   ป.3/1  
  ต.4.2  ป.3/1  
รวม  18  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ ๑4๑01                                   เวลาเรียน 120 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าง่าย ๆ ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่าย ๆ บทพูดเข้าจังหวะ  

ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย บทสนทนา นิทานง่าย ๆ ค าขออนุญาต ความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง  
การขอความช่วยเหลือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และครอบครัว ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว เทศกาล วันส าคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคของเจ้าของภาษาและภาษาไทย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน  
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา ใช้ภาษาในการสื่อสาร ตอบค าถาม  
แสดงความคิดเห็น และรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นและค้นคว้าจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ตามมารยาทสังคมและมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ 
 
  รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม  ๒๐ รหัสตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ ๑5๑01                                   เวลาเรียน 120 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
        ปฏิบัติตามและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และค าแนะน าง่าย ๆ จากการฟังและอ่าน อ่านออก
เสียง ประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ตามหลักการอ่าน และบอกความเหมือน ความแตกต่างระหว่าง
การอ่านออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับค า ระบุและวาดภาพ
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ เขียนแผนผัง แผนภูมิ  แสดง
ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทาน
ง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท ตอบค าถาม บอก
ความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา ค้นคว้า รวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน น าเสนอด้วยการพูดและเขียน ใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน  
เขียน เรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ในสถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของ
ตนเองพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือสืบค้น การรวบรวมข้อมูล บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของ
เจ้าของภาษากับของไทย   
        เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ถูกต้องคล่องแคล่ว และ
เหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็นผู้มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมุ่งมั่นในการท างาน 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ต 1.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4  
ต 1.2  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5  
ต 1.3  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 
ต 2.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3  
ต 2.2  ป.5/1 , ป.5/2 
ต 3.1  ป.5/1    
ต 4.1  ป.5/1   
ต 4.2  ป.5/1  
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คําอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ ๑6๑01                                   เวลาเรียน 120 ชั่วโมง 

                                                                                                                                                   
        ปฏิบัติตามและพูด เขียนโต้ตอบ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และค าแนะน าง่าย ๆ จากการฟังและ
อ่าน อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ตามหลักการอ่าน และเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับ
ค า ระบุและวาดภาพสัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ  
ตลอดจนความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย  เขียน
แผนผัง  แผนภูมิ  แสดงข้อมูลจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท  
ตอบค าถาม บอกความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน น าเสนอด้วยการพูดและเขียน ใช้ภาษาใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ในสถานศึกษา พูดและ
เขียนแสดงความต้องการ แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ แสดง
ความรู้สึกของตนเองพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสืบค้น  รวบรวมข้อมูล   
        เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ถูกต้องคล่องแคล่ว และ
เหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็นผู้มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมุ่งมั่นในการท างาน 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
   ต 1.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4   

ต 1.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 
        ต 1.3  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3   

ต 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3  
ต 2.2  ป.6/1 , ป.6/2 

         ต 3.1  ป.6/1    
ต 4.1  ป.6/1    
ต 4.2  ป.6/1  

         รวม  20  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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คําอธิบายรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 11231                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทาย
ด้วยวาจาและยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความส าคัญของภาษาไทย 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข้ารว่มกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท ใน
เรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงานในเรื่องการประหยัด ความเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ความซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
ห้องเรียนในเรื่องการเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าขอตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน การละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งคว ามเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
๓. เห็นความส าคัญของภาษาไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 12231                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม 
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท ใน
เรื่องความขยันและอดทน หลักการทรงงานในเรื่องการพ่ึงตนเองและ รู้ รัก สามัคคี และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
ห้องเรียนในเรื่องการเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าขอตนเอง 
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบและ
การใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 13231                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือน และการปฏิบัติตามกาลเทศะ  
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท ใน
เรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละ หลักการทรงงานในเรื่องการการมีส่วนร่วมและความเพียร และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้และ
การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ฐานะสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าขอตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ด้วยการไม่รังแก ไม่
ท าร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชน ในกรณีการใช้สา
ธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



269 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 
3. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนและโรงเรียน 
8. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
9. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
1. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
2. มีส่วนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 14231                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการกล่าวค าต้อนรับ การ
แนะน าตัวเองและแนะน าสถานที่  แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นความส าคัญและแสดงถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
เรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีวินัยและการ
ข่มใจ หลักการทรงงาน ในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีส่วนในการสร้างและปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน และเรื่องการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง กติกาด้วยเหตุ
และผลและยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
ห้องเรียนในเรื่องของการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ
การปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับเสียงข้างน้อย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม
ของครอบครัวและห้องเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าขอตนเอง 

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการไม่รังแก 
ไม่ท าร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น ในกรณี
การใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 

1. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม 
3. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
4. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน  
    พระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ 
    ครอบครัวและห้องเรียน 
8. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 15231                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                   

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการ
ต้อนรับผู้มาเยือน รู้คุณค่า ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแสดงถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในเรื่อง
การใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติ
ตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องการท าตามล าดับขั้นและท างานอย่างมีความสุข และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีส่วนในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การรักษา
ของใช้ร่วมกันและการดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ ระเบียบ 
ด้วยเหตุและผลและยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกต้องและหลักเหตุผล การยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ การยึดถือหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าขอตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา
และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริ ยาวาจาดู
หมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเอง ในเรื่อง
การจัดการทรัพยากร และความขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 

1. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
2. รู้คุณค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 
    พระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ 
    ห้องเรียนและโรงเรียน 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และ 
    พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 16231                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

                                                                                  
   ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การ

ปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการต้อนรับผู้มาเยือนมีส่วนร่วมและชักชวนผู้ อ่ืนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าและแนะน าผู้ อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
ความใฝ่รู้ ความกตัญญู หลักการทรงงาน ในเรื่ององค์รวมและท าให้ง่าย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน ใน
การใช้และดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ส่วนรวม เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี 
การยึดถือประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่ เกิดจากการ
กระท าขอตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาวาจาดู
หมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิ เคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย ในเรื่องการ
ละเมิดสิทธิ การรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 
    พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม 
    ของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  
    และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2-4-5 
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คําอธิบายรายวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 11101                          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

                                                                                  
 ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย  การแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้
ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ ์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว. 8.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
  1. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 
  2. แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ ์หรือ 
                     ข้อความ 
  3. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
  4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ 
                     รว่มกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



278 
 

คําอธิบายรายวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 12101                          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

                                                                                  
               ศึกษาการแสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือข้อความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร้างล าดับของค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม ศึกษาการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง และ
จัดการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
               โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning) เพ่ือเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวันได้ 
               เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นใน
การแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิตจนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและ
จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ 
และเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค ์
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ว. 4.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 
รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 14101                          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

                                                                        
 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างานหรือ
การคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาด
ในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้ค าค้น การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผลอย่างง่าย การวิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกการน าเสนอข้อมูล การสื่อสาร
อย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว. 8.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
  1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
                      จากปัญหาอย่างง่าย 
  2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด  
                      และแก้ไข 
  3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  4. รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย 
                     เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ  
                     ผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
เทคโนโลย ี(วิทยาการคํานวณ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 15101                          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

                                                                        
ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่าง

ง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การ
รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูล และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มี
มารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม 
           โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – base learning) เพ่ือเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวันได้ 
            เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการตั้งค าถาม หรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้ 
หรือมีความสนใจ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถาม วางแผนและ
ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล 
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสารมา
รถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่จิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.2  ป.5/1  ป. 5/2  ป. 5/3  ป. 5/4  ป. 5/5 

รวม 5 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 

- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษา 
- ประวัติศาสตร์ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ศิลปะ 
- การงานอาชีพ 
- ภาษาอังกฤษ 
- หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-6 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

 
 
๑ 

หลักภาษา                  
และการใช้ภาษาไทย 
เตรียมพร้อมดี 
ไม่มีปัญหา 

 
 
ท ๔.๑ ป. ๑/๑ 

 
 
ตัวอักษรเป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียง 
ตัวอักษรไทยมีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
และเลขไทย ซึ่งพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ใช้ประสมค า 
ให้มีความหมาย 

 
 
๖ 

๒ สระ -า ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒                                
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒                             
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ -า  ออกเสียง อา เป็น 
สระเสียงยาว เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะ
ต้น ค าท่ีใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน มีค า
ที่ประสมด้วยสระ -า 

๕ 

๓ สระ -  ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒                            
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒                      ท 
๔.๑ ป. ๑/๒ 

ค าสระ -  ี ออกเสียง อี เป็น 
สระเสียงยาว เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะ
ต้น ค าท่ีใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน มีค า
ที่ประสมด้วยสระ -  ี 

๕ 

๔ สระ -   ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒                             
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒                           
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ -   ออกเสียง อ  เป็นสระเสียงยาว 
เขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้น ค าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีค าท่ีประสมด้วย สระ -   

๔ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๕ สระ  เ- ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                               
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                       
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

 

สระ เ- ออกเสียง เอ เป็นสระเสียงยาว 
เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น ค าท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน มีค าท่ีประสมด้วย 
สระ เ- 
 
 

๕ 
 
 

๖ สระ  แ- ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                  
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

สระ แ- ออกเสียง แอ เป็นสระเสียง
ยาว เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น ค า
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสมด้วย
สระ แ- 

๕ 

๗ สระ  โ- ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                             
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ โ- ออกเสียง โอ เป็นสระเสียงยาว 
เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น ค าท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสมด้วยสระ 
โ- 

๕ 

๘ สระ  -อ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                             
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                               
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ -อ ออกเสียง ออ เป็นสระเสียง
ยาว เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น ค าท่ี
ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสมด้วยสระ -
อ 

๕ 

๙ สระ  - ุ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                             
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ - ุ ออกเสียง อุ เป็นสระเสียงสั้น 
เขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้น ค าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสมด้วย สระ - 
 ุ 

๔ 

๑๐ สระ  -  ิ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                            
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

 

สระ -  ิ ออกเสียง อิ เป็นสระเสียงสั้น 
เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้น ค าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสมด้วยสระ -  ิ 
 

๕ 
 
 

๑๑ สระ  -  ึ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                             
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

สระ -  ึ ออกเสียง อึ เป็นสระเสียงสั้น 
เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้น ค าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสมด้วยสระ -  ึ 

๔ 

๑๒ สระ ไ- ไม้มลาย ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                             
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                               
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ ไ- ออกเสียง ไอ ซึ่งมีเสียงเหมือน
เสียง อะ ที่มี ย สะกด เป็นสระเสียงสั้น 
เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น ค าท่ีใช้

๔ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ในชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสมด้วยสระ 
ไ- 

๑๓ สระ ใ- ไม้ม้วน ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ  ใ- ออกเสียงเหมือน  
สระ ไ- เป็นสระเสียงสั้น  
เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น              
ค าท่ีประสมด้วยสระ ใ- ที่ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันมี ๒๐ ค า 

๔ 

๑๔ สระ -  ื ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                            
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ  -  ื ออกเสียง อือ เป็นสระเสียง
ยาว เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้น ค าท่ี
ประสมด้วยเสียง อือ แต่ไม่มีตัวสะกด                
จะใช้ร ป -  ือ ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมี
ค าท่ีประสม         ด้วยสระ  -  ื  และ  
-  ือ 

๕ 

๑๕ สระ  - ำ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

 

สระ  - ำ ออกเสียง อ า ซึ่งมีเสียง
เหมือนเสียง อะ ที่มี ม สะกด เป็นสระ
เสียงสั้น เขียน     ไว้ข้างบน พยัญชนะ
ต้น และเขียน - า ไว้ ข้างหลัง
พยัญชนะต้น ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมี
ค าท่ีประสมด้วยสระ  -ำ 

๔ 
 
 

๑๖ สระ เ-า  ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

สระ เ-า  ออกเสียง เอา ซึ่งมีเสียง
เหมือนเสียง อะ ที่มี ว สะกด เป็นสระ
เสียงสั้น เขียน เ- ไว้ข้างหน้าพยัญชนะ
ต้น และเขียน -า ไว้ข้างหลังพยัญชนะ
ต้น ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันมีค าท่ี
ประสมด้วยสระ เ-า 

๔ 

๑๗ สระ  เ- ีย ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ เ- ีย ออกเสียง เอีย เป็นสระเสียง
ยาว เขียน เ- ไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น 
เขียน -  ี ไว้ข้างบนพยัญชนะต้น และ
เขียน -ย ไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น ค าท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มีค าที่ประสมด้วยสระ เ- ีย 

๔ 

  - 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๑๘ 
 

สระ  เ- ือ  ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ เ- ือ ออกเสียง เอือ เป็นสระเสียง
ยาว เขียน เ- ไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น 
เขียน -  ื ไว้ข้างบนพยัญชนะต้น และ
เขียน -อ ไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น ค าท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสมด้วย
สระ เ- ือ 

๔ 

๑๙ สระ  -  ัว ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒   
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
 ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

 

สระ -  ัว ออกเสียง อัว เป็นสระเสียง
ยาว เขียน - ั ไว้ข้างบนพยัญชนะต้น 
และเขียน - ว                  ไว้ข้าง
หลังพยัญชนะต้น                ค าที่ใช้
ในชีวิตประจ าวันมีค า         ที่ประสม
ด้วยสระ -  ัว 

๕ 
 
 

๒๐ สระ - ะ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
 ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒ ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

สระ -ะ ออกเสียง อะ เป็นสระเสียงสั้น 
เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น ค าท่ี
ประสมด้วยเสียง อะ ถ้ามีตัวสะกดจะ
ใช้ 
ร ป  - ั  เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้น ค า
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมี           ค าที่
ประสมด้วยสระ -ะ และ  - ั 

๕ 

๒๑ สระ เ - ะ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
 ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒ ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ เ-ะ ออกเสียง เอะ เป็นสระเสียง
สั้น เขียน เ- ไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น 
และเขียน - ะ ไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น 
ค าท่ีประสมด้วยเสียง เอะ  ถ้ามี
ตัวสะกดจะใช้ร ป เ -   ค าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสมด้วยสระ เ 
- ะ และ เ -   

๕ 

๒๒ สระ แ-ะ  ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒   
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
 ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ แ-ะ ออกเสียง แอะ เป็นสระเสียง
สั้น เขียน แ-  ไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น 
และเขียน - ะ                 ไว้ข้างหลัง
พยัญชนะต้น ค าที่ประสมด้วยเสียง 
แอะ ถ้ามีตัวสะกดจะใช้ร ป แ -    ค าท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสมด้วยสระ 
แ - ะ และ  แ -   

๔ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๒๓ สระ เ-าะ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒   
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

 

สระ เ-าะ ออกเสียง เอาะ เป็นสระ
เสียงสั้น เขียน เ- ไว้ข้างหน้าพยัญชนะ
ต้น และเขียน -าะ ไว้            ข้าง
หลังพยัญชนะต้น ค าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสม                
ด้วยสระ เ-าะ 

๔ 
 
 

๒๔ สระ โ-าะ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

สระ โ-ะ ออกเสียง โอะ เป็นสระเสียง
สั้น เขียน โ-  ไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น 
และเขียน -ะ ไว้              ขา้งหลัง
พยัญชนะต้น ค าที่ประสมด้วยเสียง 
โอะ ถ้ามีตัวสะกดจะ 
ไม่ปรากฏร ปสระ ค าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสม              
ด้วยสระ โ-ะ 

๕ 

๒๕ สระ เ-อะ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

สระ เ-อะ ออกเสียง เออะ เป็นสระ
เสียงสั้น เขียน เ- ไว้ข้างหน้าพยัญชนะ
ต้นและเขียน -อะ ไว้                  
ข้างหลังพยัญชนะต้น ค าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีค าที่ประสม              
ด้วยสระ เ- อะ 

๔ 

๒๖ สระ เ-อ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

สระ เ-อ ออกเสียง เออ เป็นสระเสียง
ยาว ค าที่ประสมด้วย 
เสียง เออ ถ้าไม่มีตัวสะกด  
จะใช้ร ป เ-อ  ถ้ามี  ย สะกด  
จะใช้ร ป เ-ย ถ้ามีตัวสะกดอ่ืน ๆ            
จะใช้ร ป เ-  ิ  ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันมี
ค าท่ีประสม               ดว้ยสระ เ-อ  
เ-ย และ เ-  ิ 

๕ 

๒๗ มาตรา ก กา ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

ค าท่ีไม่มีตัวสะกดทุกค า จัดเป็นค าใน
มาตรา ก กา 

๔ 
 
 

๒๘ มาตรา กง ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

ค าท่ีมี ง เป็นตัวสะกดทุกค า จัดเป็นค า
ในมาตรา กง 

๔ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๒๙ มาตรา กม ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

ค าท่ีมี ม เป็นตัวสะกดทุกค า จัดเป็นค า
ในมาตรา กม 

๔ 

๓๐ มาตรา เกย ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

ค าท่ีม ีย เป็นตัวสะกดทุกค า จัดเป็นค า
ในมาตรา เกย 

๔ 

๓๑ มาตรา เกอว ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

ค าท่ีมี ว เป็นตัวสะกดทุกค า จัดเป็นค า
ในมาตรา เกอว 

๔ 

๓๒ มาตรา กน ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

ค าท่ีมีเสียงตัวสะกดเหมือนเสียง น ทุก
ค า ไม่ว่าจะใช้ น ณ ญ ร ล ฬ เป็น
ตัวสะกด จัดเป็นค าในมาตรา กน 

๕ 

๓๓ มาตรา กก ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

ค าท่ีมีเสียงตัวสะกดเหมือนเสียง ก ทุก
ค า ไม่ว่าจะใช้ ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด 
จัดเป็นค าในมาตรา กก 

๕ 

๓๔ มาตรา กบ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒  
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

ค าท่ีมีเสียงตัวสะกดเหมือนเสียง บ ทุก
ค า ไม่ว่าจะใช้ บ ป พ ฟ ภ เป็น
ตัวสะกด จัดเป็นค าในมาตรา กบ 

๕ 

๓๕ มาตรา กด ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒  ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. 
๑/๒ ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

ค าท่ีมีเสียงตัวสะกดเหมือนเสียง ด ทุก
ค า ไม่ว่าจะใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต 
ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกดจัดเป็นค าใน
มาตรา กด 

๕ 
 
 

๓๖ อักษรควบและอักษรน า ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒  ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. 
๑/๒ ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 
 

๑. ค าอักษรควบมีพยัญชนะต้น ๒ ตัว ที่
ออกเสียงพร้อมกัน 
๒. ค าอักษรน ามีพยัญชนะต้น ๒ ตัว 
ออกเสียงเหมือนมี ห น า บางค าออก
เสียงครั้งเดียว  
บางค าออกเสียงสองครั้ง 

๔ 

๓๗ การผันค า ท ๑.๑ ป. ๑/๑   
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

การผันค าใช้เสียงและร ปวรรณยุกต์ ท า
ให้เสียงและความหมายของค าเปลี่ยนไป 

๓ 

๓๘ ค าคล้องจอง ท ๑.๑ ป. ๑/๑   
ท ๔.๑ ป. ๑/๒ 

ค าคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกด จะต้องมี
เสียงสระเหมือนกัน ส่วนค าคล้องจองที่
มีตัวสะกดต้องมีเสียงสระและเสียง
ตัวสะกดเหมือนกัน 

๓ 

๓๙ การแต่งประโยค ท ๑.๑ ป. ๑/๑ 
ท ๒.๑ ป. ๑/๒, 

ประโยคจะมีค าตั้งแต่ ๒ ค า ๓ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ป. ๑/๓  
ท ๔.๑ ป. ๑/๓ 

ขึ้นไป และบอกให้ทราบว่า ใคร ท าอะไร 
หรือเป็นอย่างไร 

๔๐ การฟัง การด  
และการพ ด 

ท ๓.๑ ป. ๑/๑, 
ป. ๑/๒, ป. ๑/๓, 
ป. ๑/๔, ป. ๑/๕ 

ทักษะการฟัง การด  และการพ ดเป็น
พ้ืนฐานการใช้ภาษาที่ส าคัญ น าไปส ่การ
พัฒนาการอ่าน และการเขียน 

๗ 

 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

วรรณคดี                      
และวรรณกรรม 
นักอ่านคนเก่ง 
กล่อมน้องนอน 
นิทานพาเพลิน 
บ้านและครอบครัว 
โรงเรียนของเรา 
เพ่ือนกัน 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 
 
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒, 
ป. ๑/๓, ป. ๑/๔,  
ป. ๑/๕, ป. ๑/๖, 
ป. ๑/๗, ป. ๑/๘ 
ท ๕.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/
๒   

 
 
การอ่านและการฟังวรรณคดีและ
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
ส าหรับเด กท าให้ได้ข้อคิดที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 

๒๑ 
 
 

รวม ๒๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

 
 

๑ 

หลักภาษา 
และการใช้ภาษาไทย 
ตัวอักษรไทย 

ท ๔.๑ ป. ๒/๑ ตัวอักษรไทยประกอบด้วย พยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย ซึ่งสามารถ
น ามาประกอบเป็นค าเพ่ือใช้ในการ
สื่อสาร 

 
 

๗ 
 
 
 

๒ มาตรา ก กา ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

มาตรา  ก กา เป็นค าท่ีไม่มีตัวสะกด 
การอ่าน การเขียน และร ้ความหมาย 
ของค าท่ีถ กต้องท าให้สามารถน าค าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๖ 

๓ มาตรา กง ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

มาตรา กง เป็นค าที่มี ง เป็นตัวสะกด 
การอ่าน การเขียน และร ้ความหมาย 
ของค าท่ีถ กต้องท าให้สามารถน าค าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๖ 

๔ มาตรา กม ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

มาตรา กม เป็นค าท่ีมี ม เป็นตัวสะกด 
การอ่าน การเขียน และร ้ความหมาย 
ของค าท่ีถ กต้องท าให้สามารถน าค าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๖ 

๕ มาตรา เกย ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

มาตรา เกย เป็นค าที่มี ย เป็นตัวสะกด 
การอ่าน การเขียน และร ้ความหมาย 
ของค าท่ีถ กต้องท าให้สามารถน าค าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๖ 

๖ มาตรา เกอว ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

มาตรา เกอว เป็นค าท่ีมี ว 
เป็นตัวสะกด การอ่าน การเขียน  
และร ้ความหมายของค าที่ถ กต้อง  
ท าให้สามารถน าค าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๖ 

๗ มาตรา กก ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

มาตรา  กก เป็นค าท่ีมี ก ข ค ฆ 
 เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน  
ก สะกด การอ่าน การเขียน  
และร ้ความหมายของค าที่ถ กต้อง 

๖ 
 
 
 



291 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ท าให้สามารถน าค าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๘ มาตรา กด ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

มาตรา  กด เป็นค าที่มีพยัญชนะ 
ที่เป็นตัวสะกดได้หลายตัว ซึ่ง 
ออกเสียงเหมือน ด สะกด การอ่าน การ
เขียน และร ้ความหมายของค า 
ที่ถ กต้อง ท าให้สามารถน าค าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๖ 

๙ มาตรา กน ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

มาตรา กน เป็นค าที่มี น ญ ณ ร ล ฬ 
เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน  
น สะกด การอ่าน การเขียน  
และร ้ความหมายของค าที่ถ กต้อง 
ท าให้สามารถน าค าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๖ 

๑๐ มาตรา กบ ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

มาตรา กบ เป็นค าที่มี บ ป พ ฟ ภ  
เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน  
บ สะกด การอ่าน การเขียน  
และร ้ความหมายของค าที่ถ กต้อง 
ท าให้สามารถน าค าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๖ 

๑๑ การผันอักษร ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

การผันอักษร เป็นการเปลี่ยนเสียง 
ค าต่าง ๆ ตามเสียงวรรณยุกต์ 
ให้ได้ค าใหม่ที่มีความหมายแตกต่างจาก
ค าเดิม การเข้าใจอักษรส ง  
อักษรกลาง และอักษรต่ า จะท าให้ 
ผันอักษรได้ถ กต้องและสามารถ 
น าค าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๖ 

 
๑๒ 

 
ค าท่ีมีพยัญชนะ 
ควบกล้ า 

 
ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ าเป็นค า 
ที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว  
ประสมสระตัวเดียวกัน พยัญชนะท่ีมา
ควบคือ ร ล ว บางค า 
ออกเสียงพยัญชนะต้น ๒ ตัว 
กล้ ากัน บางค าออกเสียงเฉพาะ
พยัญชนะตัวแรก และบางค า 
ออกเสียง ทร เป็นเสียง ซ  

๗ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

การอ่าน การเขียน และร ้ความหมาย
ของค าท่ีถ กต้อง 
ท าให้สามารถน าค าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๑๓ ค าท่ีมีอักษรน า ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

ค าท่ีมีอักษรน า เป็นค าที่มีพยัญชนะต้น 
๒ ตัว ประสมสระเดียวกัน พยัญชนะต้น
ตัวแรก 
จะเป็นอักษรส งหรืออักษรกลาง ส่วน
พยัญชนะตัวที่สองจะเป็นอักษรต่ า บาง
ค าออกเสียง 
พยางค์เดียว บางค าออกเสียง  
๒ พยางค์ โดยพยางค์แรกออก -เสียง 
อะ กึ่งเสียง ส่วนพยางค์หลังออกเสียง
เหมือนมี ห น า  การอ่าน  
การเขียน และร ้ความหมายของค าที่
ถ กต้องท าให้สามารถน าค า 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๗ 
 
 

๑๔ ค าท่ีมีตัวการันต์ ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

ค าท่ีมีตัวการันต์ เป็นค าที่มีไม้ทัณฑฆาต 
(  - ) ก ากับอย ่บนพยัญชนะที่ไม่ต้องการ
ออกเสียง ตัวการันต์มีทั้งพยัญชนะตัว
เดียว 
พยัญชนะ ๒ ตัว พยัญชนะและสระ การ
อ่านจะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะและ
สระนั้น การเขียน และร ้ความหมายของ
ค าท่ีถ กต้องท าให้สามารถน าค าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๗ 

๑๕ ค าท่ีมี รร ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๒ 

ค าท่ีมี รร อ่านออกเสียงเหมือน 
พยัญชนะต้นประสมสระ อะ ถ้าค านั้นไม่
มีตัวสะกดจะออกเสียงเหมือนมี น เป็น
ตัวสะกด แต่ถ้าค านั้นมีตัวสะกดจะ 
ออกเสียงตามเสียงตัวสะกด 
ของค า  การเขียน และร ้ความหมายของ
ค าท่ีถ กต้อง ท าให้สามารถน าค าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๗ 

 ์ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๑๖ ค าท่ีมีพยัญชนะ 
และสระที่ไม่ออกเสียง 

ท  ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. 
๒/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
 

ค าบางค ามีพยัญชนะและสระที่ 
ไม่ออกเสียง บางค าไม่ออกเสียง ร  
ซึ่งเป็นตัวสะกดตัวที่สอง บางค า 
ไม่ออกเสียง ห และบางค า 
ไม่ออกเสียงสระ  - หรือสระ  -  
ซึ่งประสมอย ่กับตัวสะกด 

๗ 

๑๗ ค าท่ีมีความหมาย 
ตรงข้ามกัน 

ท ๔.๑ ป. ๒/๒ ค าในภาษาไทยมีค าท่ีมีความหมายตรง
ข้ามกัน  
ใช้เปรียบเทียบเพื่อสื่อความหมายให้
ชัดเจน การเข้าใจความหมายของค า ท า
ให้สามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ถ กต้อง 

๗ 
 
 

๑๘ ค าคล้องจอง ท  ๑.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๒.๑ ป. ๒/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๒/๔ 

ค าคล้องจองเป็นค าท่ีมีเสียงสระและ
เสียงตัวสะกดเหมือนกัน  
ท าให้ภาษาไทยมีความไพเราะ และ
จดจ าได้ง่าย 

๗ 

๑๙ ภาษาไทยมาตรฐาน- 
ภาษาถ่ิน 

ท ๔.๑ ป. ๒/๕ ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่ใช้
ติดต่อสื่อสารกันทั่วไป ส่วนภาษาถ่ิน 
เป็นภาษาท่ีใช้ติดต่อสื่อสารกันภายใน 
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง การเรียนร ้ 
ภาษาถ่ินท าให้เข้าใจการสื่อสารของคน
กลุ่มต่าง ๆ และเลือกใช้ภาษา 

๗ 

๒๐ การเขียน ท  ๒.๑ ป. ๒/๒, ป. 
๒/๓, 
             ป. ๒/๔ 
ท ๔.๑  ป. ๒/๓ 

๑. การแต่งประโยคได้ตรงตาม
จุดประสงค์จะท าให้การสื่อสารชัดเจน 
๒. การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ 
ประสบการณ์เป็นการเขียนเรื่องราวที่
เกิดจากการกระท า หรือได้พบเห นมา
ด้วยตนเองถ่ายทอดให้ผ ้อื่นรับร ้  
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน 
๓. การเขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ 
ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
๔. การมีมารยาทในการเขียนจะท าให้
งานเขียนมีคุณภาพเป็นที่ชื่นชมของผ ้ที่
ได้อ่านงานเขียนนั้น 

๑๓ 

 ์  ์  
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๒๑ การฟัง การด   
และการพ ด 

ท  ๓.๑  ป. ๒/๑,  
             ป. ๒/๒, 
             ป. ๒/๓, 
             ป. ๒/๔, 
             ป. ๒/๕, 
             ป. ๒/๖, 
             ป. ๒/๗ 

๑. การฟังค าแนะน าหรือค าสั่งอย่างตั้งใจ
และคิดตามจะท าให้เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตาม 
ได้ถ กต้อง 
๒. การฟังและด เรื่องราวต่าง ๆ อย่าง
ตั้งใจจะท าให้สามารถ 
จับใจความของเรื่องได้ สามารถน าไป
ถ่ายทอดแสดงความคิดเห นและ
ความร ้สึกได้อย่างถ กต้อง 
๓. การพ ดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ต้อง
เลือกใช้ถ้อยค าและแสดงกิริยาท่าทาง 
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
๔. การมีมารยาทในการฟัง การด  และ
การพ ดเกิดข้ึนจากความตั้งใจ ท าให้ผ ้อ่ืน
ชื่นชม และการสื่อสาร 
ประสบความส าเร จ 

๓๑ 

 
 

๑ 

วรรณคดี 
และวรรณกรรม 
ครอบครัวผาสุก 

 
 
ท ๑.๑  ป. ๒/๑, 
            ป. ๒/๒, 
            ป. ๒/๔, 
            ป. ๒/๕, 
            ป. ๒/๘ 
ท ๕.๑ ป. ๒/๑, 
            ป. ๒/๓ 

 
 
๑. บทดอกสร้อย ไก่แจ้ และไก่แก้ว สอน
ให้ขยัน มีวินัย ร ้จักหน้าที่ 
ของตนเอง และเห นคุณค่าของเวลา 
๒. เพลงค่าน้ านม ปล กฝัง 
ความกตัญญ กตเวทีให้ระลึกถึงพระคุณ
อันยิ่งใหญ่ของแม่ 
ที่ล กทุกคนต้องทดแทน 
๓. เพลงหน้าที่เด ก สอนให้ร ้จักหน้าที่ที่
ต้องท าและปล กฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 

 
 

๓ 
 
 
 

๒ สนุกกับนิทาน ท ๑.๑  ป. ๒/๑, 
            ป. ๒/๒, 
            ป. ๒/๓, 
            ป. ๒/๔, 
            ป. ๒/๕, 
            ป. ๒/๘ 
ท ๕.๑ ป. ๒/๑ 

นิทานเรื่อง ยายกะตา ให้ข้อคิด 
ในเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย ร ้จักช่วยท างาน 
ในบ้านเท่าที่จะท าได้และไม่ให้เกิด 
ความเสียหาย 

๕ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๓ ทันข่าวเหตุการณ์ ท ๑.๑  ป. ๒/๑, 
            ป. ๒/๒, 
            ป. ๒/๔, 
            ป. ๒/๖, 
            ป. ๒/๘ 
ท ๕.๑ ป. ๒/๑, 
            ป. ๒/๒, 
            ป. ๒/๓ 
 
 

๑. ข่าวเป็นเรื่องราวรอบตัวที่มีประโยชน์
ในการด าเนินชีวิต การรับร ้ข่าวจากสื่อ
ต่าง ๆ อาจเป็นการอ่านจากหนังสือพิมพ์ 
การฟังและด จากโทรทัศน์หรือวิทยุอย ่
เสมอ ท าให้ 
เป็นผ ้ทันเหตุการณ์ ได้รับความร ้และ
ข้อคิดที่สามารถน ามาใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
๒. บทอาขยาน กาด า ปล กฝัง  
การมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
แก่คนรอบข้าง 

๕ 

๔ สืบสานมรรยาทไทย ท ๑.๑  ป. ๒/๑, 
            ป. ๒/๒, 
            ป. ๒/๓, 
            ป. ๒/๔, 
            ป. ๒/๕, 
            ป. ๒/๖, 
            ป. ๒/๗, 
            ป. ๒/๘ 
ท ๕.๑ ป. ๒/๑ 

๑. นิทานอีสปเรื่อง ราชสีห์กับหน   
ให้ข้อคิดว่า อย่าด ถ กผ ้อ่ืน แต่ละคนมี
ความสามารถแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอย ่
ร่วมกันและช่วยเหลือกันได้ 
๒. สถานที่และเครื่องใช้ที่เป็นของ
ส่วนรวม ทุกคนต้องช่วยกัน 
ด แลรักษา และเคารพสิทธิ 
ซึ่งกันและกัน 

๗ 
 
 

๕ ธรรมชาติแสนงาม ท ๕.๑ ป. ๒/๓ 
             

บทอาขยาน รักษาป่า ปล กฝังจิตส านึก
ให้ช่วยกันรักษาป่าไม้  
เพราะป่าไม้เป็นต้นก าเนิดของ 
แหล่งน้ า ท าให้อากาศบริสุทธิ์และ 
ดินชุ่มชื้น ทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ 
ล้วนต้องพ่ึงพาป่าไม้ 

๔ 

๖ เมืองไทยเมืองทอง ท ๕.๑ ป. ๒/๑, 
            ป. ๒/๒ 

ปริศนาค าทาย บทร้องเล่น และสักวา 
เป็นร ปแบบของการใช้ภาษาท่ีไพเราะมี
เสียงสัมผัสคล้องจอง ใช้ร้องหรือ
ประกอบการละเล่นที่สนุกสนาน 
สะท้อนความเป็นไทย บางบทสอดแทรก
ข้อคิดที่ดี 

๙ 

รวม ๒๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 สระไทย...ใช้ประสมค า ท ๑.๑ ป. ๓/๑   
ป. ๓/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๓/๑  
ท ๔.๑  ป. ๓/๑ 

สระใช้ประสมกับพยัญชนะและ
วรรณยุกต์ให้เป็นค าที่มีความหมายเพื่อ
ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

8 

2 มาตรา ก กา...ร ้ว่าไม่มี
ตัวสะกด 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑   
ป. ๓/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๓/๑  

ท ๔.๑  ป. ๓/๑ 

   ค า ในมาตรา ก กา เป็นค าที่ ไม่มี
ตัวสะกด ซึ่งมีทั้งค าที่ประสมด้วยสระ
เสียงสั้น หรือสระเสียงยาว การเขียน
สะกดค าและร ้ความหมายของค าอย่าง
ถ กต้อง สามารถน าไปใช้สื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

7 

3 มาตรา กง กม เกย เกอว
...ตัวสะกดก าหนดเสียง 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑   
ป. ๓/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๓/๑  

ท ๔.๑  ป. ๓/๑ 

ค าในมาตรา กง กม เกย เกอว 
เป็นค าที่มี ง, ม, ย, ว เป็นตัวสะกดตัว
เดียวตรงตามมาตรา การเขียนสะกดค า
และร ้ความหมายของค าอย่างถ กต้อง 
สามารถน าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

 

5 

4 มาตรา กก กด กน กบ...
ตัวสะกดหลายตัว 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑   
ป. ๓/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๓/๑  
ท ๔.๑  ป. ๓/๑ 

มาตรา กก กด กน กบ  เป็น
มาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัว 
การเขียนสะกดค าและ 
ร ้ความหมายของค าอย่างถ กต้อง 
สามารถน าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

 

 

5 วรรณยุกต์...สนุกกับการ
ผันอักษร 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑   
ป. ๓/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๓/๑  
ท ๔.๑  ป. ๓/๑ 
ป. ๓/2 

วรรณยุกต์มี ๔ ร ป ๕ เสียง ค า
ทุกค ามีเสียงวรรณยุกต์ แม้จะไม่มีร ป
วรรณยุกต์ปรากฏอย ่ วรรณยุกต์ท าให้
เสียงและความหมายของค าเปลี่ยนไป 
การผันอักษรเป็นการเปลี่ยนเสียงของค า
ให้ส ง ต่ าตามเสียงของวรรณยุกต์ ซึ่งต้อง
พิจารณาตามอักษรส ง อักษรกลาง และ

8 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

อักษรต่ า การเข้าใจเรื่องวรรณยุกต์และ
การผันอักษร ท าให้สามารถอ่าน เขียน 
และใช้ค าในการสื่อสารได้ถ กต้อง 
 

6 ควบกล้ า...ค าท่ีมี ร  ล  ว 
 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑   
ป. ๓/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๓/๑  
ท ๔.๑  ป. ๓/๑ 
 

ค าควบกล้ าเป็นค าที่มีพยัญชนะ
ต้น ๒ ตัว ประสมสระเดียวกัน ซึ่งมีทั้ง
ควบกล้ าแท้ที่ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง
สองตัวพร้อมกัน และควบกล้ าไม่แท้ที่
ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรก 
และ ทร ออกเสียงเป็น ซ   การอ่าน การ
เขียน และร ้ความหมายของค าที่ถ กต้อง 
ท าให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

 

5 

7 อักษรน า...ท าให้เสียง
ต่างไป 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑   
ป. ๓/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๓/๑  
ท ๔.๑  ป. ๓/๑ 
 

อักษรน าเป็นค าที่มีพยัญชนะ
ต้น ๒ ตัว ประสมสระเดียวกันมีอักษรส ง
หรืออักษรกลางน าหน้าอักษรต่ า บางค า
ออกเสียงพยางค์เดียว บางค าออกเสียง
สองพยางค์ โดยพยางค์แรกออกเสียง
เหมือนประสมสระ  อะ  กึ่งเสียง พยางค์
ที่สองออกเสียงเหมือนมี ห น า การฝึก
อ่านและเขียนค าได้ถ กต้อง ท าให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ 

 

8 

8 ค าท่ีประวิสรรชนีย์และ
ค าท่ีไม่ประวิสรรชนีย์ 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑   
ป. ๓/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๓/๑  
ท ๔.๑  ป. ๓/๑ 
 

ค าท่ีประวิสรรชนีย์เป็นค าที่มีร ป 
-ะ และออกเสียง อะ เต มเสียง ส่วนค าที่
ไม่ประวิสรรชนีย์ เป็นค าที่ไม่มีร ป -ะ 
และออกเสียง อะ กึ่งเสียง การฝึกอ่าน
และเขียนค าได้ถ กต้อง ท าให้การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพ 
 

8 

9 ค าท่ีใช้ บัน บรร รร 
 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑   
ป. ๓/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๓/๑  
ท ๔.๑  ป. ๓/๑ 
 

ค าท่ีใช้บัน บรร อ่านออกเสียง 
บันเหมือนกัน ส่วนค าที่ใช้ รร ถ้าไม่มี
ตัวสะกด 
อ่านออกเสียง - ัน   ถ้ามีตัวสะกดอ่าน
ออกเสียงเหมือนมีไม้หันอากาศ ( - ั ) 

7 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

แล้วสะกดด้วยพยัญชนะสะกดของค านั้น 
การฝึกอ่านและเขียนค าได้ถ กต้อง ท าให้
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

 
10 ค าท่ีมีตัวการันต์ ท ๑.๑ ป. ๓/๑   

ป. ๓/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๓/๑  
ท ๔.๑  ป. ๓/๑ 
 

ตัวการันต์เป็นอักษรที่ไม่ออก
เสียง มีไม้ทัณฑฆาต (-) ก ากับไว้ ตัว
การันต์มีท้ังพยัญชนะและสระ บางค ามี
ตัวการันต์ ๑ ตัว บางค ามีตัวการันต์ ๒ 
ตัว และบางค ามีสระด้วย การอ่านและ 
เขียนค าได้ถ กต้อง ท าให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

 

7 

11 ค าท่ีมีพยัญชนะและสระ
ไม่ออกเสียง 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑   
ป. ๓/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๓/๑  
ท ๔.๑  ป. ๓/๑ 
 

ค าที่มีพยัญชนะและสระที่ ไม่
ออกเสียง เป็นค าที่มีร ปของพยัญชนะ
และสระบางตัว 
ปรากฏอย ่ แต่ไม่อ่านออกเสียง การอ่าน
และเขียนค าได้ถ กต้อง ท าให้การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพ 

 
 

6 

๑๒ ค าท่ีใช้ ฑ ฤ ฤา ท ๑.๑ ป. ๓/๒,ป. ๓/
๒ 
ท ๒.๑ ป. ๓/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๓/๑ 

ตัวอักษรบางตัวในภาษาไทยสามารถ
ออกเสียงได้หลายแบบ ต้องสังเกตจาก
การประสมค า 

๗ 

๑๓ ค าพ้อง ท ๑.๑ ป. ๓/๒,ป. ๓/
๒ 
ท ๒.๑ ป. ๓/๑ 
ท ๔.๑ ป. ๓/๑ 

ค าพ้องร ปจะเขียนเหมือนกัน แต่อ่าน
ออกเสียงและมีความหมายต่างกัน ส่วน
ค าพ้องเสียงเป็นค าที่ อ่านออกเสียง
เหมือนกัน แต่การเขียนและความหมาย
ต่างกัน 

๗ 

๑๔ ชนิดของค า...ท าหลาย
หน้าที่ 

ท ๔.๑ ป. ๓/๒ ประโยคประกอบด้วยค าหลายชนิดซึ่งท า
หน้าที่ในประโยคแตกต่างกัน 

๗ 

๑๕ การใช้พจนานุกรม ท ๔.๑ ป. ๓/๓ พจนานุกรมเป็นหนังสือที่ ใช้ส าหรับ
ค้นหาค าในภาษาไทย เพ่ือตรวจสอบการ
เขียนสะกดค าการอ่านค า ความหมาย
และชนิดของค า 

๗ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๑๖ การแต่งประโยคเพ่ือการ
สื่อสาร 

ท ๔.๑ ป. ๓/๔ ประโยคเกิดจากการน าค ามาเรียงกันเพ่ือ
บอกเล่า ปฏิเสธ ถาม ส่ง ขอร้อง ซึ่งเป็น
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

๗ 

๑๗ 
 
 

ค าคล้องจองและค าขวัญ ท ๔.๑ ป. ๓/๕ ค าคล้องจองท าให้ถ้อยค าไพเราะ มีเสียง
ของค าเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของภาษาไทย ค าขวัญเป็นข้อความสั้น 
ๆ ที่มีเสียงคล้องจองกัน ให้ 
คติสอนใจหรือให้ท าสิ่งดีงาม 
 

๗ 

๑๘ ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถ่ิน 

ท ๔.๑ ป. ๓/๔ ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่ ใช้
สื่อสารกันทั่วประเทศ ส่วนภาษาถิ่นเป็น
ภาษาที่ กลุ่ มคนในแต่ละท้องถิ่ น ใช้
สนทนากัน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
 

๗ 

๑๙ การอ่าน ท ๑.๑ ป. ๓/๗, ป. ๓/
๘, ป. ๓/๙ 

การอ่านเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าและ
แสวงหาความร ้ เรื่องต่าง ๆ ท าให้ได้
แนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิต การฝึกฝนทักษะการอ่านอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้มีความร ้เพ่ือพัฒนาตน
มากยิ่งขึ้น 
 

๗ 

๒๐ การเขียน ท ๒.๑ ป. ๓/๑,  
ป. ๓/๒, ป. ๓/๓,  
ป. ๓/๔, ป.๓/๕,  
ป. ๓/๖ 

การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ ง
เพ่ือให้ผ ้ อ่ืนรับร ้เรื่องราวตามที่ผ ้เขียน
ต้องการในการเขียนจะต้องเขียนด้วย
ลายมือบรรจงและสะอาดเรียบร้อย 
 

๑๖ 

๒๑ การฟัง การด  และการ
พ ด 

ท ๒.๑ ป. ๓/๑,  
ป. ๓/๒, ป. ๓/๓,  
ป. ๓/๔, ป.๓/๕,  
ป. ๓/๖ 

การฟัง การด  และการพ ด เป็นทักษะ
พ้ืนฐานที่ส าคัญอันจะน าไปส ่การอ่าน
และการเขียนนักเรียนควรมีมารยาทใน
การฟังและการด เพ่ือให้สามารถจับ
ใจความ น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถพ ดสื่อสาร
กับผ ้อ่ืนได้อย่างถ กต้อง และมีมารยาท
ตามความเป็นไทย 
 

๒๒ 



300 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

 
 

๑ 

วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
นิทานสอนใจ 
 

 
 
ท ๑.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/
๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔,  
ป. ๓/๕, ป. ๓/๙ 
ท ๕.๑ ป. ๓/๑ 

 
 
๑. นิทานสุภาษิต เรื่อง กระต่ายตื่นต ม
ให้ข้อคิดว่า ควรใช้ปัญญาในการ
ไตร่ตรองเรื่องต่าง ๆ ไม่หลงเชื่อสิ่งใดง่าย 
ๆ 
๒. นิทานสุภาษิต เรื่อง เด กเลี้ยงแกะให้
ข้อคิดว่า ไม่ควรพ ดโกหก หลอกลวงผ ้อื่น
เพราะนอกจากจะท าให้ผ ้อ่ืนเดือดร้อน
แล้วอาจจะส่งผลให้ตนเองและครอบครัว
เดือดร้อนด้วย 

 
 

๒ 

๒ หลีกไกลคนพาล ท ๑.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/
๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔,  
ป. ๓/๕, ป. ๓/๙ 
ท ๕.๑ ป. ๓/๑ 

๑. นิทานอีสป เรื่อง กระต่ายแหย่เสือให้
ข้อคิดว่า ไม่ควรแกล้งผ ้อ่ืนโดยเฉพาะผ ้ที่
มีนิสัยพาล เกเร เพราะจะท าให้คน
เดือดร้อน 
๒. นิทานอีสป เรื่อง หมาป่ากับล กแกะ
ให้ข้อคิดว่า ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่อย ่ใกล้
คนที่มีนิสัยพาลเกเร เพราะจะน าภัยมาส ่
ตนเองและคนที่มีนิสัย เกเร จะท าให้ไม่มี
ใครอยากคบหา 
 
 
 
 

๓ 

๓ ความสุขจากการอ่าน 
 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/
๒,  
ป. ๓/๕, ป. ๓/๙ 
ท ๕.๑ ป. ๓/๔ 

หนังสือ ประถม ก กา เป็นหนังสือท่ีมี
ประโยชน์การฝึกอ่านจะท าให้อ่านออก 
เขียนได้ และใช้ค าได้ถ กความหมาย 

๓ 
 
 

๔ สืบสานบทกลอน ท ๑.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/
๒, ป. ๓/๓,  ป. ๓/๕,  
ป. ๓/๖, ป. ๓/๙ 
ท ๕.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/
๔ 

๑. บทดอกสร้อยสุภาษิต เรื่อง มดแดง
เป็นบทกลอนที่มีความไพเราะ สอนให้
ร ้จักการมีความกล้าหาญและอดทน 
๒. บทดอกสร้อยสุภาษิต เรื่อง นก
กระจาบเป็นบทกลอนที่สอนให้ใช้ความ
ละเอียดรอบคอบ ร ้จักคิดไตร่ตรองใน
การท างาน 

๗ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๓. บทอาขยาน เด กน้อย สอนให้เด กเห น
ความส าคัญของการเรียนหนังสือ ที่จะ
ท าให้มีอนาคตที่ดี ไม่ล าบาก 

๕ บทเพลงที่ขับขาน ท ๕.๑ ป. ๓/๒ เพลงกล่อมเด ก และเพลงพวงมาลัยเป็น
บทเพลงพื้นบ้าน ที่ใช้ถ้อยค าไพเราะ  
ผ ้ขับร้องต้องใช้น้ าเสียงที่อ่อนหวานใน
การร้อง เพ่ือให้บทเพลงน่าฟังมากข้ึน 

๕ 
 
 

๖ ศรศิลป์ไม่กินกัน ท ๑.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/
๒, ป. ๓/๓,  ป. ๓/๔,  
ป. ๓/๕, ป. ๓/๙ 
ท ๕.๑ ป. ๓/๑ 

ศรศิลป์ไม่กินกัน เป็นส านวนไทยที่มา
จากวรรณคดี เรื่อง พระไชยเชษฐ์ ปัจุ
บันส านวนนี้มีความหมายว่าไม่ถ กกัน ไม่
ลงรอยกัน 

๕ 

๗ ปริศนาพาสนุก ท ๕.๑ ป. ๓/๔ ปริศนาค าทาย เป็นเกมที่ฝึกการใช้
ความคิดฝึกการอ่านภาษาไทยอย่าง
ถ กต้อง สร้างความสนุกสนาน และ
ส่งเสริมเชาวน์ปัญญา 

๒ 

๘ ความสุขจากการท า
ความดี 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/
๒,   
ป. ๓/๕, ป. ๓/๙ 
ท ๕.๑ ป. ๓/๑ 

นิทานชาดก เรื่อง คนพาลย่อมส าคัญผิด
คิดว่าบาปนั้นเป็นความลับ ให้ข้อคิดได้
ว่าความลับไม่มีในโลก การท าสิ่งใดแม้
ไม่มีใครเห น แต่ตนเองย่อมร ้ดีอย ่แก่ใจ 
เกิดความทุกข์ การเป็นคนที่ซื่อสัตย์จะ
ท าให้ได้รับการยกย่องและไว้วางใจจาก
ผ ้อื่น 

๒ 

รวม ๒๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

 
 

๑ 

หลักภาษาและ 
การใช้ภาษาไทย 
มาตรา ก กา... 
จ าไว้หนาไม่มีตัวสะกด
  

 
 
ท ๔.๑ ป.๔/๑ 

 
 
ค าท่ีไม่มีตัวสะกดทุกค า จัดเป็นค าใน
มาตรา ก กา 

 
 

๔ 

๒ มาตราตัวสะกด... 
มีทั้งหมด ๘ มาตรา 

ท ๔.๑ ป.๔/๑ ตัวสะกดเป็นส่วนประกอบหนึ่งของค า 
เสียงตัวสะกดมี ๘ มาตรา บางมาตรามี
พยัญชนะท่ีเป็นตัวสะกดตัวเดียว บาง
มาตรามีพยัญชนะท่ีเป็นตัวสะกดหลาย
ตัว 

๔ 

๓ ไตรยางศ์...สร้างค า ท ๔.๑ ป.๔/๑ พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว แบ่งตามระดับ
เสียงของพยัญชนะได้เป็นอักษรส ง 
อักษรกลาง และอักษรต่ า ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการผันอักษร 

๔ 

๔ ค าเป็น ค าตาย... 
ด ง่ายไม่ยาก 

ท ๔.๑ ป.๔/๑ ค าท่ีไม่มีตัวสะกดและประสมสระเสียง
สั้นกับค าที่มีตัวสะกดอย ่ในมาตรา กก 
กด กบ ทุกค าเรียกว่า ค าเป็น ส่วนค าที่
ไม่มีตัวสะกดและประสมสระ 
เสียงยาวรวมทั้งค าท่ีประสมสระ -ำ ใ- ไ- 
เ-า กับค าท่ีมีตัวสะกดอย ่ในมาตรา กง 
กม เกย  เกอว กน ทุกค าเรียกว่า  
ค าตาย 

๔ 

๕ วรรณยุกต์...สิ่งส าคัญ 
ผันอักษร 

ท ๔.๑ ป.๔/๑ วรรณยุกต์มีท้ังเสียงและร ป  
ค าทุกค า มีเสียงวรรณยุกต์แม้จะไม่มีร ป
วรรณยุกต์ ปรากฏ  
การผันค าตามเสียงวรรณยุกต์จะท าให้
ค าเดิมมีเสียงเปลี่ยนไป และความหมาย
ก เปลี่ยนไปด้วย 

๔ 
 
 

๖ ค าพ้อง... 
ต้องพิจารณา 

ท ๔.๑ ป.๔/๑ ค าพ้องมีทั้งค าที่เขียนเหมือนกันและอ่าน
ออกเสียงเหมือนกัน การฝึกอ่านและ
เขียนเป็นประจ าจะท าให้อ่าน เขียน 
และใช้ค าต่าง ๆ สื่อสารได้ถ กต้อง 

๔ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๗ ค านาม...ใช้เรียก 
ตามชื่อ 

ท ๔.๑ ป.๔/๒ ค าท่ีใช้เรียกชื่อคน พืช สัตว์ สิ่งของ 
สถานที่และสิ่งต่าง ๆ จัดเป็นค านาม 

๔ 

๘ ค าแทนชื่อ...นี้คือสรรพ
นาม 

ท ๔.๑ ป.๔/๒ ค าท่ีใช้เรียกแทนค านามในการสนทนา 
จัดเป็นค าสรรพนาม ซึ่งมีท้ังค าสรรพ
นาม ส าหรับใช้แทนผ ้พ ด ผ ้ฟัง และผ ้ที่
กล่าวถึงค าสรรพนามช่วยให้การสื่อสาร
กระชับ เพราะไม่ต้องกล่าวค านามนั้นซ้ า 

๔ 

๙ ค ากริยา...สื่ออาการ ท ๔.๑ ป.๔/๒ ค าท่ีแสดงอาการหรือการกระท าของ
นามและสรรพนามซึ่งเป็นประธานของ
ประโยค เรียกว่า ค ากริยา ค ากริยาบาง
ค ามีใจความสมบ รณ์ในตัว ไม่ต้องมีกรรม
มาต่อท้าย แต่ค ากริยาบางค าต้องมีกรรม
มาต่อท้ายจึงจะได้ใจความสมบ รณ์  

๔ 

๑๐ ค าวิเศษณ์... 
ขยายค าจ าให้แม่น 

ท ๔.๑ ป.๔/๒ ค าท่ีท าหน้าที่ขยายค าต่าง ๆ  
ให้มีความหมายชัดเจนขึ้น เรียกว่า ค า
วิเศษณ์ ค าวิเศษณ์สามารถขยายได้ท้ัง
ค านาม  
ค าสรรพนาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ 

๔ 
 
 

๑๑ อ่านเขียนอย่างไร...ต้อง
ใช้พจนานุกรม 

ท ๔.๑ ป.๔/๓ พจนานุกรมใช้อ้างอิงการเขียนสะกดค า 
การอ่านค า ความหมายของค า รวมทั้ง
ชนิดและที่มาของค า 

๔ 

๑๒ ภาษาไทยน่าเรียน...ฝึก
เขียนด้วยประโยค 

ท ๔.๑ ป.๔/๔ ประโยคเกิดจากการน าค าหรือกลุ่มค า 
มาเรียบเรียงให้ได้ใจความเพ่ือใช้สื่อสาร 

๔ 

๑๓ กลอนสี่...วรรคละ 
สี่ค า จ าได้ง่าย 

ท ๔.๑ ป.๔/๕ กลอนสี่เป็นบทร้อยกรองที่มี  
๔ วรรค วรรคละ ๔ ค า  
บทร้อยกรองจะมีสัมผัสระหว่างวรรค
และระหว่างบทท าให้เกิดความไพเราะ 

๔ 

๑๔ ค าขวัญเตือนใจ... 
ให้ท าความดี 

ท ๔.๑ ป.๔/๕ ค าขวัญเป็นถ้อยค าที่มีเสียงคล้องจอง ท า
ให้ไพเราะ และมีความหมายกินใจ 
สามารถจดจ าได้ง่าย 

๔ 

๑๕ ค าพังเพยและสุภาษิต...
ให้ข้อคิดสอนใจ 

ท ๔.๑ ป.๔/๖ ค าพังเพยและสุภาษิตเป็นส านวนที่ให้
ข้อคิด คติสอนใจในการด าเนินชีวิต 
ถ้อยค ามีลักษณะกระชับ กินใจ ไพเราะ 

๔ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๑๖ ภาษาไทยมาตรฐาน-
ภาษาถ่ิน...บอกความ
เป็นไทย 

ท ๔.๑ ป.๔/๗ 
 
 

ภาษาถ่ินเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารเฉพาะ
ท้องถิ่นค าที่มีความหมายอย่างเดียวกัน 
อาจใช้ค าแตกต่างกันในแต่ละถิ่น การ
เข้าใจความหมายของภาษาถิ่น ท าให้
การสื่อสารกับคนในท้องถิ่น 
ดีขึ้น 

๔ 
 
 

๑๗ อ่านได้คล่อง... 
ต้องร ้วิธี  

ท ๑.๑ ป.๔/๑,  
ป.๔/๒, ป.๔/๔,  
ป.๔/๘  
ท ๓.๑ ป.๔/๑ 

การอ่านบทร้อยแก้วได้ถ กต้องชัดเจน จะ
ท าให้การอ่านมีประสิทธิภาพ ผ ้อ่าน
สามารถ 
จับใจความได้ถ กต้อง การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรองต้องแบ่งจังหวะให้ถ กต้อง 
การอ่านต้องมีเสียงส งต่ า หนักเบา  
เอ้ือนเสียงเพ่ือความไพเราะ การแยก
ข้อเท จจริง และข้อคิดเห นได้อย่าง
ถ กต้อง  
จะช่วยให้เป็นคนมีเหตุผล  
ไม่หลงเชื่อสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย การมี
มารยาทในการอ่าน  
ช่วยให้เป็นผ ้อ่านที่ดี และ 
การอ่านมีประสิทธิภาพ 

๙ 

๑๘ เขียนช านาญ... 
งานสร้างสรรค ์

ท ๒.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓,   
ป.๔/๔, ป.๔/๕,   
ป.๔/๖, ป.๔/๗,   
ป.๔/๘ 

การคัดลายมือได้ถ กต้องตามหลักการ
เขียนตัวอักษรไทยและสวยงามช่วยให้
อ่านง่าย และเป็นการเชิดช ภาษาไทย  
การเขียนสื่อสารต้องใช้ค าให้ถ กต้อง
เหมาะสม สามารถสื่อความหมายได้
ชัดเจน การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

๒๕ 

   และแผนภาพความคิด เป็น 
การจัดข้อม ลอย่างมีระบบ  
ท าให้เข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น การเขียน
ย่อความเป็นการสรุปใจความส าคัญจาก
เรื่องท่ีอ่าน จะท าให้เข้าใจเนื้อเรื่อง
ชัดเจน การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและ
บิดามารดา ควรใช้ภาษาให้ถ กต้อง
เหมาะสม การเขียนบันทึกจากการศึกษา
ค้นคว้า ช่วยให้มีความร ้และ
ประสบการณ์ในการเขียน 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

เพ่ิมมากข้ึน การเขียนรายงานเป็นการ
น าเสนอข้อม ลจากการศึกษาค้นคว้า การ
เขียนได้ถ กต้องครบถ้วนจะท าให้รายงาน
มีความน่าเชื่อถือ ผ ้อ่านเข้าใจได้ง่าย 
การเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นการ
ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
จินตนาการ การมีมารยาท 
ในการเขียนจะช่วยให้การถ่ายทอด
ความร ้ และความคิดของผ ้เขียนไปส ่
ผ ้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๙ ฟัง ด  ร ้สนทนา...ภาษา
สื่อสาร 

ท ๓.๑ ป.๔/๒,  
ป.๔/๓, ป.๔/๔,  
ป.๔/๕, ป.๔/๖ 

การพ ดสรุปความจากการฟังและด  เป็น
การพ ดใจความส าคัญของเรื่อง ซึ่งผ ้พ ด
ต้องฟังและด เรื่องนั้นอย่างตั้งใจ และ 
มีวิจารณญาณจึงจะท าให้พ ด 
สรุปความได้ดี การพ ดแสดงความร ้ 
ความคิดเห น และความร ้สึกเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและด  ต้องพ ดอย่างมีเหตุผล 
สุภาพ และมีมารยาทจึงจะเกิดประโยชน์
ต่อผ ้พ ด และผ ้ฟัง การตั้งค าถาม และ
ตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและ
ด  ท าให้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และ
สรุปใจความส าคัญของเรื่องได้ การพ ด
รายงานเป็น 
การน าเสนอข้อม ล ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าอย่างถ กต้องให้ผ ้ฟังเข้าใจ ผ ้พ ด
รายงาน 
ต้องมีทักษะในการพ ด การพ ดรายงาน
นั้นจึงจะสัมฤทธิ์ผล และได้รับประโยชน์
อย่างเต มที่ การมีมารยาทในการฟัง การ
ด  และการพ ด ท าให้ได้รับความร ้ที่ดี มี
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

๑๖ 

 
 

๑ 

วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
บทละครเรื่อง เงาะป่า 

 
 
ท ๑.๑  ป.๔/๓,  
ป.๔/๕, ป.๔/๖, 
ป.๔/๗,  

 
 
บทละครเรื่อง เงาะป่า พระราช-นิพนธ์
ในพระบาทสมเด จ- 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอย ่หัวนี้  

 
 

๘ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ท ๕/๑ ป.๔/๒,  
ป.๔/๔ 

มีเค้าเรื่องจริงของเงาะซาไก  
ซึ่งอาศัยอย ่แถบจังหวัดพัทลุง ในเนื้อ
เรื่องมีการใช้ภาษาก อย 
ที่เป็นภาษาเงาะด้วย 

๒ พระอภัยมณี  
ตอน ก าเนิดสุดสาคร 

ท ๑.๑  ป.๔/๓,  
ป.๔/๕, ป.๔/๖,  
ป.๔/๗   
ท ๕/๑ ป.๔/๒,  
ป.๔/๔ 

เรื่องพระอภัยมณี เป็นนิทาน 
ค ากลอนที่สุนทรภ ่แต่งได้อย่าง
สนุกสนาน เรื่องราวการ 
ผจญภัยล้วนน่าตื่นเต้นชวนใหต้ิดตาม 
และตื่นตาตื่นใจไปกับจินตนาการของกวี 

๖ 

๓ นิทานเทียบสุภาษิตเรื่อง 
น้ าผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ 

ท ๑.๑ ป.๔/๓,  
ป.๔/๕, ป.๔/๖,  
ป.๔/๗   
ท ๕/๑ ป.๔/๑,  
ป.๔/๒ 

นิทานเทียบสุภาษิตเรื่อง น้ าผึ้งหยดเดียว
ก่อเหตุ แสดงถึงสาเหตุเพียงเล กน้อยท่ี
ท าให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตเพราะความ
ขาดสติยั้งคิด 

๔ 

๔ บทเห่กล่อม 
พระบรรทมเห่เรื่อง  
จับระบ า 

ท ๑.๑ ป.๔/๓,  
ป.๔/๕, ป.๔/๖,  
ป.๔/๗  
ท ๕.๑ ป.๔/๑,  
ป.๔/๒, ป.๔/๔ 

บทเห่กล่อมพระบรรทม  
เห่เรื่อง จับระบ า เป็นผลงานประพันธ์
ของสุนทรภ ่ เนื้อเรื่องกล่าวถึงนางเมขลา
กับรามส ร ซึ่งเป็นต านานการเกิดฟ้าแลบ 
ฟ้าร้อง และฟ้าผ่าตามความเชื่อของไทย 

๔ 

๕ 
 
 

นิราศเดือน ท ๑.๑ ป.๔/๓,  
ป.๔/๔, ป.๔/๖,  
ป.๔/๗   
ท ๕.๑ ป.๔/๒,  
ป.๔/๔ 

นิราศเดือนของนายมี เป็นวรรณคดี ที่
กล่าวถึงประเพณีไทยทั้ง ๑๒ เดือน โดย
บรรยายให้เห นถึงวิถีชีวิตและความ 
เป็นไทย 

๖ 

๖ ค าประพันธ์สุภาษิต...ให้
ข้อคิดสอนใจ 

ท ๑.๑ ป.๔/๓,  
ป.๔/๕, ป.๔/๖,  
ป.๔/๗   
ท ๕.๑ ป.๔/๒,  
ป.๔/๔ 

ความดีที่เรากระท าไว้ จะท าให้ผ ้อ่ืน
จดจ าเราตลอดไป 

๔ 

๗ บทละครพ ดค ากลอน 
เรื่อง พระร่วง 

ท ๑.๑ ป.๔/๓,  
ป.๔/๕, ป.๔/๖,  
ป.๔/๗   
ท ๕.๑ ป.๔/๑,  
ป.๔/๒, ป.๔/๔ 

บทละครพ ดค ากลอนเรื่อง  
พระร่วง พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด จพระมงกุฎ- 
เกล้าเจ้าอย ่หัว เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหา
ยกย่องวีรบุรุษ ปล กฝังความรักชาติและ
แสดงให้เห น พลังของความสามัคคี 

๖ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๘ เพลงพืน้บ้าน ท ๕.๑ ป.๔/๓ เพลงพื้นบ้านจะใช้ค าภาษาถ่ินเป็นเนื้อ
ร้อง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น 

๔ 

๙ บทอาขยาน ท ๕.๑ ป.๔/๔ การท่องจ าบทอาขยาน นอกจากจะช่วย
ฝึกความจ า 
แล้วยังเป็นการปล กฝังความคิดและค า
สอนดี ๆ ให้ฝังแน่นอย ่ในตัวเราด้วย 

๔ 

  รวม ๑๖๐  
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

 
 

๑ 

หลักภาษา 
และการใช้ภาษาไทย 
บุพบท...น าหน้าค า 
สื่อสัมพันธ์ 

ท ๔.๑ ป. ๕/๑ ค าบุพบทอย ่หน้าค านามหรือค าสรรพนามใน
ประโยคเพื่อบอกเวลา บอกต าแหน่งที่ตั้ง 
สถานที่ บอกความเป็นเจ้าของ บอกความ
เกี่ยวข้อง บอกผ ้รับผล  
บอกความมุ่งหมาย บอกสาเหตุ  
ท าให้ประโยคสื่อสารนั้น 
มีใจความสมบ รณ์ยิ่งข้ึน 

 
 

๔ 

๒ ค าเชื่อม... 
สะพานประสาน 
ความหมาย 

ท ๔.๑ ป. ๕/๑ ค าสันธานใช้เชื่อมค า กลุ่มค า หรือ
ประโยคเข้าด้วยกัน เพื่อให้แสดง
ความหมายคล้อยตามกัน แตกต่างกัน  
ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นเหตุ
เป็นผลกันตามจุดประสงค์ของผ ้ส่งสาร 

๔ 

๓ ค าอุทาน...สื่อสารอารมณ์ ท ๔.๑ ป. ๕/๑ ค าอุทานเป็นเสียงที่เปล่งออกมาแตกต่าง
จากเสียงของค าทั่ว ๆ ไป 
ท าให้ทราบอารมณ์ความร ้สึกของผ ้พ ดได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่เน้นความหมายของ
ค า 

๔ 

๔ ภาษาไทยน่าเรียน... 
ฝึกเขียนประโยค 

ท ๔.๑ ป. ๕/๒ การสื่อสารในชีวิตประจ าวันต้องใช้
ประโยคเพื่อสื่อความหมาย ดังนั้น  
การร ้จักจ าแนกและเรียบเรียงประโยคให้
ถ กต้อง มีส่วนประกอบของประโยค
ครบถ้วนสมบ รณ์จะท าให้การสื่อสาร 
มีประสิทธิภาพ 

๔ 

๕ ภาษาถ่ิน... 
บอกความเป็นไทย 

ท ๔.๑ ป. ๕/๓ ภาษาไทยในแต่ละท้องถิ่นมีการใช้ถ้อยค า
ส านวนที่แตกต่างกัน การร ้ 
และเข้าใจความหมายของค าจะท าให้การ
สื่อสารดียิ่งขึ้น 

๕ 

๖ ใช้ให้ถ กพึงจ า... 
ค าราชาศัพท์ 

ท ๔.๑ ป. ๕/๔ ค าราชาศัพท์เป็นค าในภาษาไทย 
ที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลระดับ
ต่าง ๆ 

๕ 

๗ ค าในภาษาไทย... 
ที่น ามาใช้จาก 

ท ๔.๑ ป. ๕/๕ ภาษาไทยมีการน าค าจากภาษา 
ต่างประเทศมาใช้เป็นจ านวนมาก 

๕ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ภาษาต่างประเทศ เราควรทราบที่มาของค า เรียนร ้  
การอ่าน การเขียน และการใช้ค าเหล่านั้น
ให้ถ กต้อง 

๘ กาพย์ยานีล าน า... 
สิบเอ ดค าจ าได้ง่าย 

ท ๔.๑ ป. ๕/๖ กาพย์ยานี ๑๑ นิยมใช้ในการแตง่พรรณนา 
เรื่องต่าง ๆ ลักษณะของค าประพันธ์ 
ท าให้บทร้อยกรองมีความไพเราะ งดงาม 
สละสลวย ผ ้อ่านจดจ าได้ง่ายและเกิด
จินตนาการตามเนื้อเรื่องเป็นอย่างดี 

๕ 

๙ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิต...ให้ข้อคิด 
สอนใจ 

ท ๔.๑ ป. ๕/๗ การใช้ส านวนได้ถ กต้องท าให้ 
สื่อความหมายชัดเจน ได้เรียนร ้ 
ความงดงามของภาษาไทย 
และเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย 

๕ 

๑๐ อ่านได้คล่อง... 
ต้องร ้วิธี 

 ท ๑.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๒, 
  ป. ๕/๓, 
  ป. ๕/๔, 
  ป. ๕/๕, 
  ป. ๕/๖, 
  ป. ๕/๗, 
  ป. ๕/๘ 

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
ได้ถ กต้องตามอักขรวิธี โวหาร 
และประเภทของงานเขียน จะท าให้เกิด
ความไพเราะ การอ่านมีประสิทธิภาพ 
ผ ้ฟังสามารถเข้าใจได้ชัดเจน 

๒๕ 

   ๒. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
เป็นท านองเสนาะได้ถ กต้องตาม 
อักขรวิธีและฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง 
นั้น ๆ ร ้จักทอดจังหวะ เอื้อนเสียงแสดง
อารมณ์ตามเนื้อหา จะท าให้ผ ้ฟัง 
เข้าใจเรื่องได้ชัดเจน และบทร้อยกรอง 
นั้นมีความไพเราะยิ่งขึ้น 
๓. การอ่านจับใจความโดยสามารถแยก
ข้อเท จจริง ข้อคิดเห น และสรุปความจาก
การอ่านท าให้เรามีเหตุผล 
ไม่หลงเชื่อสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย  
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ ร ้จักเลือกพิจารณา
น าความร ้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
๔. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบายค าสั่ง 
ข้อแนะน า ให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อน 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

จะท าให้ปฏิบัติตามได้ถ กต้อง  
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัยในการใช้งาน 
๕. การเลือกอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและวัยท าให้ได้รับคุณค่า
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
๖. การมีมารยาทในการอ่านท าให้เป็น 
ที่น่าชื่นชมต่อผ ้พบเห น 

๑๑ เขียนช านาญ... 
งานสร้างสรรค ์

 ท ๒.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๒, 
  ป. ๕/๓, 
  ป. ๕/๔, 
  ป. ๕/๕, 
  ป. ๕/๖, 
  ป. ๕/๗, 
  ป. ๕/๘, 
  ป. ๕/๙ 

๑. การคัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัว
อักษรไทยให้สวยงามและถ กต้อง 
๒. การเขียนสื่อสารควรเลือกใช้ถ้อยค า
ส านวนให้ถ กต้องเหมาะสมกับงานเขียน
ประเภทนั้น ๆ จึงจะสื่อความหมาย 
ได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 
๓. แผนภาพโครงเรื่องใช้ในการวางโครง
เรื่องท่ีมีการด าเนินเรื่องเป็นไปตามล าดับ
เหตุการณ์ ส่วนแผนภาพความคิดใช้ใน
การวางโครงเรื่องที่มีความคิดรวบยอด
เป็นส าคัญ  
การน าแผนภาพโครงเรื่องและ 
แผนภาพความคิดมาใช้ในงานเขียน 
ท าให้งานเขียนมีคุณภาพ และ 
ได้ความครบถ้วนสมบ รณ์ 
๔. ย่อความเป็นการน าใจความส าคัญของ
แต่ละตอนจากเรื่องที่อ่านมา 
เรียบเรียงใหม่เพ่ือให้เข้าใจเรื่องที่ต้องการ
สื่อสารได้ง่ายยิ่งขึ้น 
๕. การเขียนจดหมายถึงผ ้ปกครอง 
และญาติ ต้องใช้ภาษาที่สุภาพ แสดงถึง
ความเคารพให้เหมาะสมกับบุคคล 
๖. การเขียนแสดงความร ้สึกและ 
ความคิดเห น เป็นการน าเสนอข้อเท จจริง
ที่ได้จากการตรวจสอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบ ซึ่งท าให้ผ ้อ่าน
ได้รับทราบข้อม ลและข้อคิดเห นที่เป็น
ประโยชน์ 

๓๕ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

   ๗. การกรอกแบบรายการต่าง ๆ ได้อย่าง
ถ กต้อง ใช้ภาษาท่ีกระชับ ชัดเจน ท าให้
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
สะดวกในการติดต่อท าธุระ 
๘. การเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดี 
ต้องหมั่นฝึกการคิด การสังเกต และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๙. การมีมารยาทในการเขียนจะท าให้
ผ ้อ่านสามารถเข้าใจสารที่ผ ้เขียนถ่ายทอด
ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 

๑๒ ฟัง ด  ร ้สนทนา... 
ภาษาสื่อสาร 

  ท ๓.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๒, 
  ป. ๕/๓, 
  ป. ๕/๔, 
  ป. ๕/๕ 

๑. การพ ดแสดงความร ้ ความคิดเห น และ
ความร ้สึกจากเรื่องที่ฟังและด   
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนพ ด 
เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับผ ้อื่น เพราะ
ในเรื่องเดียวกันแต่ละคนอาจมีมุมมอง
และความคิดเห นแตกต่างกันได้ 
๒. การตั้งค าถามและตอบค าถาม 
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและด  ท าให้
สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเรื่อง 
และน าความร ้หรือข้อคิดที่ได้รับไปใช้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๓. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและด ในชีวิตประจ าวันต้องใช้เหตุผล 
มีข้อเท จจริงและหลักฐานมาประกอบ 

๑๕ 

   ๔. การพ ดรายงานตามหลักการที่ถ กต้อง
จะท าให้การน าเสนอข้อม ลมีความ
น่าสนใจและผ ้ฟังได้รับประโยชน์จากการ
ฟังนั้น 
๕. การมีมารยาทในการฟัง การด   
และการพ ด ท าให้การติดต่อสื่อสาร 
มีประสิทธิภาพและเป็นมารยาท 
ทางสังคมที่พึงปฏิบัติ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

 
 

๑ 

วรรณคดี 
และวรรณกรรม 
บทละครนอก  เรื่อง  
สังข์ทอง ตอน  
ก าเนิดพระสังข์ 

  
 
 ท ๑.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๕, 
  ป. ๕/๗ 
 ท ๕.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๒, 
  ป. ๕/๓, 
  ป. ๕/๔ 

 
 
บทละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน  
ก าเนิดพระสังข์ แสดงให้เห นถึง 
ความรักของแม่ที่มีต่อล กไม่ว่าล กจะเกิด
มาเป็นเช่นไรก ย่อมเป็นที่รัก 
ดั่งดวงใจของแม่เสมอ นอกจากนั้น  
ยังแสดงถึงความกตัญญ กตเวทีของ 
พระสังข์ท่ีร ้จักช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของ
แม่เท่าที่เด กจะท าได้ ซึ่งเป็นสิ่ง 
ที่ล กทุกคนควรประพฤติปฏิบัติตาม 

 
 

๘ 

๒ ราชาธิราช ตอน 
ก าเนิดมะกะโท 

 ท ๑.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๕, 
  ป. ๕/๗ 
 ท ๕.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๒, 
  ป. ๕/๓ 

เรื่อง ราชาธิราช ตอน ก าเนิดมะกะโท 
แสดงให้เห นถึงคุณธรรมและคุณลักษณะ
พิเศษของมะกะโท ซึ่งจะเป็นผ ้น าในภาย
หน้า เช่น ความกตัญญ ความจงรักภักดี 
ความเมตตา ความมานะอุตสาหะ 
สติปัญญาไหวพริบ 
อันชาญฉลาด มองเห นการณ์ไกล  
และร ้จักแก้ปัญหา 

๘ 

   เมื่อเกิดเหตุยุ่งยากต่าง ๆ นอกจาก 
จะได้รับความเพลิดเพลินจากเนื้อเรื่อง
แล้ว ยังได้รับความร ้เกี่ยวกับเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอย ่ของ
คนไทยในอดีต รวมทั้งข้อคิดต่าง ๆ ที่
น าไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี 
สิ่งเหล่านี้คือประโยชน์หลายประการ 
ที่ได้รับจากวรรณคดี 

 

๓ กระเช้าสีดา  ท ๑.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๕, 
  ป. ๕/๗ 
 ท ๕.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๒, 
  ป. ๕/๓ 

นิทานเรื่อง กระเช้าสีดา มีเนื้อเรื่อง 
สนุกสนาน ใช้ภาษาบรรยายได้สละสลวย 
ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะส าหรับเด ก 
แฝงแนวคิดในเรื่องผลของการท าความดี 
คือ การเชื่อฟังผ ้ใหญ่ ความมีน้ าใจ และ
ความสุภาพอ่อนโยน ซึ่งนักเรียนควรน าไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ให้สม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

๖ 



313 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๔ บทประพันธ์ 
ร้อยกรองสุภาษิต 

 ท ๑.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๕, 
  ป. ๕/๗ 
 ท ๕.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๒, 
  ป. ๕/๓, 
  ป. ๕/๔ 

บทประพันธ์ร้อยกรองสุภาษิตมีคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์และให้คติสอนใจ 
เพ่ือประพฤติในสิ่งที่ถ กต้องดีงาม  
ผ ้น าไปปฏิบัติย่อมประสบความสุขความ
เจริญในการด าเนินชีวิต 

๔ 

๕ โคลงโลกนิติ  ท ๑.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๕, 
  ป. ๕/๗ 
 ท ๕.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๒, 
  ป. ๕/๓, 
  ป. ๕/๔ 

ค าสอนจากโคลงโลกนิติ 
พระนิพนธ์ของสมเด จฯ  
กรมพระยาเดชาดิศร ที่กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการได้รวบรวมไว้นั้นล้วน
เป็นค าสอนที่เหมาะสมจะน าไป 
ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
ปัจจุบันได้อย่างดี ทั้งให้ข้อคิดเตือนใจ 
ส าหรับตนเอง หรือใช้แนะน า 
สั่งสอนผ ้อ่ืน ค าสอนในโคลงโลกนิติจึง
ทรงคุณค่าเสมอส าหรับผ ้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตาม 

๖ 

๖ นิทานคติธรรม 
เรื่อง พญาช้าง 
ผ ้เสียสละ 

 ท ๑.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๕, 
  ป. ๕/๗ 
 ท ๕.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๒, 
  ป. ๕/๓ 

นิทานคติธรรม เรื่อง พญาช้างผ ้เสียสละ ให้
คติว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว”  
ในสังคมย่อมมีทั้งคนดีและคนชั่ว 
เราจึงควรน าคุณธรรมของคนดีมา 
เป็นแบบอย่าง พร้อมทั้งใช้สติปัญญา
พิจารณาให้ร ้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนชั่วเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการคบหาอันอาจจะน าภัยมาส ่
ตนเอง 

๔ 

๗ เพลงชาติไทย  ท ๑.๑ ป. ๕/๕ 
 ท ๕.๑ ป. ๕/๑, 
  ป. ๕/๒, 
  ป. ๕/๓, 
  ป. ๕/๔ 

เพลงชาติเป็นเพลงประจ าชาติ ที่ 
แสดงถึงความเป็นชาติ เอกราช 
ศิลปวัฒนธรรม และลักษณะนิสัย 
ของชนในชาติ เราจึงควรร ้ประวัติ 
ตระหนักถึงความส าคัญของเพลงชาติ 
และร้องเพลงชาติไทยอย่างภาคภ มิ 

๔ 

๘ บทอาขยาน  ท ๕.๑ ป. ๕/๔ การท่องจ าบทอาขยานสามารถน าไปใช้
อ้างอิงและน าข้อคิดไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

๔ 

รวม ๑๖๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

หลักการใช้ภาษาไทย 
1 ค านาม...ใช้เรียกตามชื่อ ๔.๑  

ป.๖/๑ 
ค านามเป็นค าท่ีใช้เรียกคน พืช 

สัตว์ สิ่งของและสถานที่ต่าง ๆ ค านาม
เป็นได้ท้ังประธานและกรรมของประโยค 
ค านามมีหลายชนิด การเข้าใจชนิดและ
หน้าที่ของค านามท าให้ใช้ประโยคในการ
สื่อสารได้อย่างถ กต้อง 

 

๔ 
 

2 แทนชื่อ...นี้คือสรรพนาม ๔.๑  
ป.๖/๑ 

ค าสรรพนามเป็นค าท่ีใช้แทนชื่อ
ซึ่งเป็นค านาม ค าสรรพนาม เป็นได้ทั้ง
ประธานและกรรมของประโยค ค าสรรพ
นามมีหลายชนิด การเข้าใจชนิดและ
หน้าที่ของค าสรรพนามท าให้ใช้ประโยค
ในการสื่อสารได้อย่างถ กต้อง 

 

4 

3 ค ากริยา...สื่ออาการ ๔.๑  
ป.๖/๑ 

ค ากริยาเป็นค าที่แสดงอาการ
ของนามหรือสรรพนาม และท าให้
ประโยคมีความสมบ รณ์ค ากริยามีหลาย
ชนิด การเข้าใจชนิดและหน้าที่ ของ
ค ากริยา ท าให้ใช้ประโยคในการสื่อสาร
ได้อย่างถ กต้อง 

 

4 

4 ขยายค า...ควรจ าค า
วิเศษณ์ 

๔.๑  
ป.๖/๑ 

ค าวิเศษณ์ช่วยให้ใจความของประโยค
ชัดเจนขึ้น การใช้ค าวิเศษณ์อย่างถ กต้อง 
ท าให้สื่อความหมายได้ชัดเจน 

 

4 

5 บุพบท...จดจ าน าหน้าค า
หรือข้อความ 

๔.๑  
ป.๖/๑ 

ค าบุพบทท าหน้าที่เชื่อมค ากับค าเพ่ือให้
ประโยคมีความสมบ รณ์ ค าบุพบทมี
หลายชนิด 
จึงควรน าไปใช้อย่างถ กต้องเพื่อสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน 

 

4 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

6 ค าสันธาน...สะพานเชื่อม
ค า และประโยค 

๔.๑  
ป.๖/๑ 

ค าสันธานเป็นค าที่ใช้เชื่อมค า 
ประโยค หรือข้อความให้ต่อเนื่องกัน 
การใช้ค าสันธาน 
ที่ถ กต้องเหมาะสมจะท าให้ประโยคหรือ
ข้อความมีความต่อเนื่องกัน สามารถสื่อ
ความหมาย 
ได้ชัดเจนมากข้ึน 

4 

7 อุทาน...สื่อสารอารมณ์ 
ค าสั่ง ข้อแนะน า และ
ปฏิบัติ 
 ร ้  
  

๔.๑  
ป.๖/๑ 

ค าอุทานเป็นค าที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์
และความร ้สึกต่าง ๆ การใช้อย่างถ กต้อง
เหมาะสม 
กับประโยคหรือข้อความ จะท าให้ผ ้ฟัง
หรือผ ้อ่านเข้าใจอารมณ์ความร ้สึกของผ ้
พ ดหรือผ ้เขียน 
อย่างชัดเจน 

 

4 

8 ภาษาถ่ิน ระดับภาษา 
ราชาศัพท์...ใช้ให้เหมาะ
กับบุคคล 

๔.๑  
ป.๖/๑ 
ป.๖/2 

บุคคลในสังคมมีด้วยกันหลายกลุ่ม ตาม
สถานภาพ อาชีพ ถิ่นที่อย ่อาศัย การใช้
ภาษา 
จึงมีความแตกต่างกัน ต้องเลือกใช้ให้
ถ กต้อง เหมาะสม เพ่ือแสดงถึงมารยาท
ในการใช้ภาษา 
และมารยาททางสังคม 

 

6 

9   ค าในภาษาไทย...ที่
น ามาใช้จาก
ภาษาต่างประเทศ 

๔.๑  
ป.๖/๑ 
ป.๖/3 

ค า ใ น ภ า ษ า ไ ท ย ที่ น า ม า ใ ช้ จ า ก
ภาษาต่างประเทศมีทั้งค าที่มาจากภาษา
บาลี - สันสกฤต  
ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 
การเขียน การอ่าน และร ้ความหมายของ
ค าท าให้น าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถ กต้อง 

4 

10 สังเกตอย่างไร...ประโยค
ชนิดใดหรือกลุ่มค า 

๔.๑  
ป.๖/4 

 

กลุ่มค าเกิดจากการน าค าตั้งแต่ ๒ ค าข้ึน
ไปมาเรียงต่อกัน มีความหมายแต่ยังไม่
สมบ รณ์ส่วนประโยคมีใจความสมบ รณ์
ประกอบด้วยประธาน กริยา บาง
ประโยคจะมีกรรมหรือไม่มีกรรม 

4 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ก ได้ ประโยคมีท้ังประโยคเดียว ประโยค
รวม และประโยคซ้อน การเข้าใจเรื่อง
กลุ่มค าและประโยค ท าให้สามารถ
น าไปใช้สื่อสารได้อย่างถ กต้อง 

 
11 กลอนสุภาพ...ซาบซึ้งใจ ๔.๑  

ป.๖/5 
 

กลอนสุภาพหรือกลอนแปดเป็น
วัฒนธรรมทางภาษาอย่างหนึ่งของไทย 
การแต่ง 
กลอนสุภาพควรใช้ค าที่มีความไพเราะ 
และมีความหมายที่ดี เพ่ือให้ผ ้อ่านมี
ความซาบซึ้งใน 
ค าประพันธ์ 

 

4 

12 ค าพังเพยและสุภาษิต...
ให้ข้อคิดสอนใจ 

๔.๑  
ป.๖/6 

 

ค าพังเพยเป็นค ากล่าวเปรียบเทียบใน
ลักษณะเตือนใจในการด าเนินชีวิตและ
การอย ่ร่วมกันในสังคม ส่วนสุภาษิตเป็น
ถ้อยค าที่ให้ข้อคิดเตือนใจในการ
ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม การศึกษา
ความหมายของค าพังเพยและสุภาษิตให้
เข้าใจจะสามารถน าไปใช้ได้ถ กต้อง 

 

4 

13 อ่านได้คล่อง...ต้องร ้วิธี 
 

ท ๑.๑  
ป. ๖/๑ 
ท ๑.๑  
ป. ๖/2 
ท ๑.๑  
ป. ๖/3 
ท ๑.๑  
ป. ๖/4 
ท ๑.๑  
ป. ๖/5 
ท ๑.๑  
ป. ๖/6 
ท ๑.๑  
ป. ๖/7 
ท ๑.๑  

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้
ชัดเจน ถ กต้องตามอักขรวิธี จะท าให้
การอ่านมีประสิทธิภาพ ผ ้อ่าน และผ ้ฟัง
จับใจความส าคัญได้ถ กต้อง 
๒. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจะ
แตกต่างกันไปตามประเภทของค า
ประพันธ์ ผ ้อ่านต้องศึกษาการแบ่ง
จังหวะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
แต่ละประเภทให้เข้าใจ จึงจะท าให้การ
อ่านมีประสิทธิภาพ ไพเราะ น่าฟัง 
๓. การอ่านจับใจความต้องตั้ง
จุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน แปล
ความหมายและใช้ประสบการณ์เก่ียวกับ
เรื่องท่ีอ่านมาประกอบ นอกจากนี้การ
อ่านเร วอย่างมีสมาธิยังช่วยให้จับ

25 



317 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ป. ๖/8 
ท ๑.๑  
ป. ๖/9 

ใจความของเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้สามารถน าความร ้และข้อคิดท่ีได้
จากเรื่องที่อ่าน 
ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิผล 
๔. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 
ข้อแนะน าต้องเข้าใจจุดประสงค์ของ
เรื่องให้ชัดเจน จึงจะสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ถ กต้อง 
๕. การอ่านข้อม ลจากแผนผัง แผนที่ 
แผนภ มิ และกราฟ ผ ้อ่านต้องเข้าใจ
ลักษณะและร ปแบบของการน าเสนอ
ข้อม ลดังกล่าว จึงจะท าให้ผ ้อ่านเข้าใจ
ข้อม ลได้ง่าย และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. การอ่านหนังสือตามความสนใจต้อง
เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความ
ต้องการของตน จึงจะ 
ได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต มที่
และน าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
๗. การมีมารยาทในการอ่านเป็นการ
แสดงถึงอุปนิสัยในการอ่านที่ดีช่วย
เสริมสร้างให้เป็นผ ้อ่าน 
ที่น่าชื่นชม 

 
14 เขียนช านาญ...งาน

สร้างสรรค ์
ท 2.๑  
ป. ๖/๑ 
ท 2.๑  
ป. ๖/2 
ท 2.๑  
ป. ๖/3 
ท 2.๑  
ป. ๖/4 
ท 2.๑  
ป. ๖/5 
ท 2.๑  

๑. การคัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัว
อักษรไทยให้ถ กต้องและสวยงาม แสดง
ถึงความตั้งใจของผ ้เขียน และเป็นการ
อนุรักษ์ภาษาไทย 
๒. การเขียนสื่อสารต้องเขียนให้ชัดเจน 
ใช้ถ้อยค าสุภาพจึงจะท าให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 
๓. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องใช้ในการ
วางโครงเรื่อง หรือสรุปเรื่องจากการอ่าน 
ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความคิดรวบยอดได้ดี
ยิ่งขึ้น ส่วนแผนภาพความคิดช่วยให้การ

31 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ป. ๖/6 
ท 2.๑  
ป. ๖/7 
ท 2.๑  
ป. ๖/8 
ท 2.๑  
ป. ๖/9 

น าเสนอข้อม ลมีระบบ เข้าใจง่าย และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
๔. การเขียนเรียงความเป็นการถ่ายทอด
ความร ้ ความคิด ความร ้สึกและความ
เข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผ ้เขียนสนใจ
โดยน ามาเรียบเรียงให้มีค าน า เนื้อเรื่อง 
และสรุป ท าให้ผ ้อ่านเข้าใจเนื้อความที่
ผ ้เขียนต้องการสื่อได้อย่างชัดเจน 
๕. การเขียนย่อความเป็นการน าใจความ
ส าคัญของเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือด  มาเรียบ
เรียงใหม่ ให้กระชับ ท าให้เข้าใจง่าย 
และสามารถน ามาใช้ทบทวนหรืออ้างอิง
ได้ 
๖. การเขียนจดหมายส่วนตัว มีเนื้อหา
เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ควรเขียนถ้อยค า
และส านวนภาษาท่ีเหมาะสมตาม
กาลเทศะ 
๗. การกรอกแบบรายการต่าง ๆ ควร
กรอกข้อม ลให้ชัดเจน ครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริง เขียนอย่างสะอาด เป็น
ระเบียบ เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารประสบ
ความส าเร จ 
๘. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็น
การถ่ายทอดเรื่องราวจากความคิด
สร้างสรรค์ ควรใช้ส านวนภาษาให้
ถ กต้องเหมาะสมและเรียบเรียงให้
น่าสนใจ เพ่ือให้ผ ้อ่านเกิดจินตนาการ 
๙. มารยาทในการเขียน ช่วยให้การ
ถ่ายทอดความคิดของผ ้เขียนไปส ่ผ ้อ่านมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร จ 

 
15 ฟัง ด  ร ้สนทนา...ภาษา

สื่อสาร 
ท 3.๑  
ป. ๖/๑ 
ท 3.๑  
ป. ๖/2 
ท 3.๑  

๑. การพ ดแสดงความร ้ ความเข้าใจ
จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและด  ควรพ ด
อย่างถ กต้อง ตรงประเด น เพ่ือให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ 

17 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ป. ๖/3 
ท 3.๑  
ป. ๖/4 
ท 3.๑  
ป. ๖/5 
ท 3.๑  
ป. ๖/6 

 

๒. การตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและด ท าให้สามารถ
จับใจความส าคัญของเรื่อง วิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือเพ่ือน าความร ้หรือข้อคิด
มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อ
โฆษณาอย่างมีเหตุผลจะช่วยให้เลือกซ้ือ
สินค้าท่ีมีคุณภาพหรือใช้บริการตามที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 
๔. การพ ดรายงานจะต้องมีการเตรียม
ข้อม ล แบ่งเวลารายงานให้เหมาะสมมี
บุคลิกภาพที่ดี พ ดได้ชัดเจนถ กต้อง เมื่อ
จบการรายงานควรเปิดโอกาสให้ผ ้ฟังได้
ซักถาม การพ ดรายงานที่ดีท าให้การ
น าเสนอข้อม ลมีความน่าสนใจ ผ ้ฟังได้รับ
ประโยชน์จากการฟังอย่างชัดเจน 
๕. การพ ดโน้มน้าวเป็นการพ ดให้ผ ้อื่น
เชื่อถือและคล้อยตามผ ้พ ดอย่างมีเหตุผล 
ผ ้พ ดต้องพ ดด้วยส านวนภาษาที่
เหมาะสมและแสดงความจริงใจต่อผ ้ฟัง 
จึงจะท าให้ผ ้ฟังปฏิบัติตนในสิ่งที่ผ ้พ ด
ต้องการ 
๖. การมีมารยาทในการฟัง การด  และ
การพ ด จะช่วยให้การส่งสารและการรับ
สารเป็นไปอย่างถ กต้อง มีประสิทธิภาพ 

 
วรรณคดี  วรรณกรรม                                                                                

 รามเกียรติ์ ตอน ศึก
ไมยราพ   

ท 5.๑  
ป. ๖/1 
ท 5.๑  
ป.6/3 

 

รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีท่ีได้รับอิทธิพล
มาจากเรื่องรามายณะของอินเดีย 
รามเกียรติ์ ตอน 
ศึกไมยราพ ให้ข้อคิดที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่องการ
ท างานร่วมกันเป็น 
หม ่คณะ และการสนับสนุนคนผิดย่อม
ท าให้ได้รับผลร้ายจนถึงแก่ชีวิต 

 
8 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 นิทานทองอิน ตอน นาก
พระโขนงที่สอง 

ท 5.๑  
ป. ๖/1 
ท 5.๑  
ป.6/3 

 

นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงท่ีสอง
เป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้
เหตุผล 
วิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
ร ้จักสังเกตสิ่งรอบตัวท าให้ไม่หลงเชื่อใคร
ง่าย ๆ 

 

7 

2 บทเสภาเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน ตอน ก าเนิด
พลายงาม 

ท 5.๑  
ป. ๖/1 
ท 5.๑  
ป.6/3 

 

บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นบทเสภา
ที่มีความไพเราะ ตอน ก าเนิดพลายงาม 
ให้ข้อคิดในเรื่องการไว้วางใจคนที่ไม่ควร
ไว้ใจท าให้เดือดร้อน ซึ่งควรน าไปเป็น
อุทาหรณ์ในการด าเนินชีวิต 

 

6 

3 สุภาษิตสอนหญิง ท 5.๑  
ป. ๖/1 
ท 5.๑  
ป.6/3 

 

สุภาษิตสอนหญิงเป็นวรรณคดีค าสอน
ส าหรับสตรี กล่าวถึงข้อคิดเตือนใจและ
หลักใน 
การประพฤติตนแก่สตรีในเรื่องต่าง ๆ 
ตามมารยาทและประเพณีไทยในยุคสมัย
นั้นซึ่งยังใช้ได้ดี 
ถึงปัจจุบัน 

 

5 

4 นิทานพื้นบ้านและเพลง
พ้ืนบ้าน 

ท 5.๑  
ป. ๖/1 
ท 5.๑  
ป.6/2 
ท 5.๑  
ป.6/3 

นิทานพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้าน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงภ มิ
ปัญญาทางภาษา สอดแทรกข้อคิดและ
เน้นความสนุกสนาน ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ให้อย ่ค ่สังคมไทยตลอดไป 
 

3 

5 ค าประพันธ์สุภาษิต...ให้
ข้อคิดสอนใจ 
 

ท 5.๑  
ป. ๖/1 
ท 5.๑  
ป.6/2 
ท 5.๑  
ป.6/3 

บทร้อยกรอง “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน” 
เตือนใจให้คนทั้งหลายเป็นคนดีของ
สังคม ส่วนบทร้อยกรอง “ผ ้ชนะ” ให้
ข้อคิดและแนวทางในการด าเนินชีวิต
ไปส ่ความส าเร จ การอ่านอย่างเข้าใจ
ความหมายท าให้สามารถน าข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

6 บทอาขยาน ท 5.๑  
ป.6/3 

บทอาขยานเป็นบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
แก่การจดจ าสามารถน าไปใช้อ้างอิงและ
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้ 

 

4 

  รวม  160 
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โครงสร้างรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด (ชม.) 
1. จ านวนนับ 1 ถึง 10 และ 

0 
ค 1.1 
   ป. 1/1  
   ป. 1/2  
   ป. 1/3 

จ านวนนับ 1 ถึง 10 และศ นย์ใช้บอก 
จ านวนของสิ่งต่าง ๆ ตัวเลขฮินด อา
รบิก และตัวเลขไทยเป็นสัญลักษณ์ที่
แสดง จ านวน ส่วนการเขียนแสดง
จ า น ว น นั บ  ไ ม่ เ กิ น  10 ใ น ร ป
ค ว ามสั ม พัน ธ์ ข อ ง  จ า น วน แ บ บ
ส่วนย่อย-ส่วนรวม เป็นการ เขียนแสดง
ความสัมพันธ์ของจ านวนใดๆ ในร ป
ของ 2 จ านวนขึ้นไป โดยที่ผลรวม ของ
จ านวนเหล่านั้นเท่ากับจ านวนเดิม เมื่อ
น าจ านวนสองจ านวนมาเปรียบเทียบ 
กัน จะเท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า
กัน อย่างใดอย่างหนึ่ งเท่านั้น การ
เรียงล าดับ จ านวนเป็นการเรียงล าดับ
จ านวนจาก น้อยไปมากและจากมาก
ไปน้อย ส่วน การบอกอันดับที่เป็นการ
ใช้ตัวเลขบอก ต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ 

19 

2. การบวกจ านวนสอง
จ านวน 
ที่มีผลบวกไม่เกิน 9 

ค 1.1 
   ป. 1/4 
   ป. 1/5 

การบวกเป็นการน าจ านวนตั้งแต่สอง
กลุ่ม ขึ้นไปมารวมกัน การหาผลบวกมี
วิธีการ ที่หลากหลาย จ านวนใดๆ บวก
กับศ นย์ จะได้ผลบวกเท่ากับจ านวนนั้น 
การบวก จ านวนสองจ านวนเมื่อสลับที่
กันผลบวก ยังคงเท่าเดิม ส่วนการแก้
โจทย์ปัญหาการ บวก ต้องวิเคราะห์
โจทย์ และแสดงวิธีท า เพ่ือหาค าตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความ สมเหตุสมผล
ของค าตอบ การสร้างโจทย์ ปัญหาการ
บวกให้พิจารณาข้อม ลที่ ก าหนดให้
จากนั้นจึงก าหนดค าส าคัญ และสร้าง
โจทย์ปัญหาการบวก 

16 

3. การลบจ านวนสองจ านวน
ที่ม ีตัวตั้งไม่เกิน 9 

ค 1.1 
   ป. 1/4  

การลบเป็นการน าจ านวนหนึ่งออกจาก
อีก จ านวนหนึ่ง แล้วหาจ านวนที่เหลือ 

21 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด (ชม.) 
   ป. 1/5 การหา ผลลบมีวิธีการที่หลากหลาย 

จ านวนใด ๆ ลบด้วยศ นย์ จะได้ผลลบ
เท่ากับจ านวนนั้น เสมอ การหาตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์หาได้
โดยใช้ความสัมพันธ์ของ การบวกและ
การลบ การแก้โจทย์ปัญหา การลบ 
ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท า
เพ่ือหาค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบ ส่วนการ
สร้าง โจทย์ปัญหาการลบให้พิจารณา
ข้อม ล ที่ก าหนดให้จากนั้นจึงก าหนด
ค าส าคัญ และสร้างโจทย์ปัญหาการลบ 

4. จ านวนนับ 11 ถึง 20 ค 1.1  
   ป. 1/1  
   ป. 1/2  
   ป. 1/3 

จ านวนนับ 11 ถึง 20 เป็นจ านวนนับ
ที่ เพ่ิมขึ้นทีละ 1 ตามล าดับ ในการ
เขียน ตัวเลขแสดงจ านวนใด ๆ ใช้
สัญลักษณ์ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 หรือ ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ 
เรียกสัญลักษณ์นี้ว่า เลขโดด การเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนนับ ใด ๆ ในร ป
กระจาย เป็นการเขียนในร ปของ การ
บวกค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของ 
จ านวนนั้น เมื่อน าจ านวนสองจ านวน
มา เปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่า
หรือ น้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เท่านั้น การเรียงล าดับจ านวนเป็นการ
เรียงล าดับ จ านวนจากน้อยไปมากและ
จากมากไป น้อย 

14 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด (ชม.) 
5. การบวกจ านวนที่มีผลบวก

ไม่ 
เกิน 20 

ค 1.1  
   ป. 1/4  
   ป. 1/5 

การหาผลบวกมีวิธีการที่หลากหลาย 
ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการหาค าตอบและตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบ การบวก
จ านวน สองจ านวนเมื่อสลับที่กัน
ผลบวกจะเท่าเดิม เสมอ การบวก
จ านวนสามจ านวนให้บวก ทีละสอง
จ านวน การหาตัวไม่ทราบค่าใน 
ประโยคสัญลักษณ์ท าได้โดยใช้ 
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ต้อง
วิเคราะห์ โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือหา
ค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของ ค าตอบ ส่วนการ
สร้างโจทย์ปัญหาการบวกให้พิจารณา
ข้อม ลที่ก าหนดให้จากนั้นจึง ก าหนด
ค าส าคัญและสร้างโจทย์ปัญหา การ
บวก 

19 

6. การลบจ านวนที่มีตัวตั้ง ไม่
เกิน 20 

ค 1.1  
   ป. 1/4  
   ป. 1/5 

การหาผลลบมีวิธีการที่หลากหลาย ใช้
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใน
การหาค าตอบและตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบ การหาตัวไม่ 
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ท าได้
โดย ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและ
การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการลบต้อง
วิเคราะห์ โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือหา
ค า ตอบ  รวมทั้ ง ต ร วจสอบคว า ม
สมเหตุสมผลของ ค าตอบ ส่วนการ
สร้างโจทย์ปัญหาการลบ ให้พิจารณา
ข้อม ลที่ก าหนดให้จากนั้นจึง ก าหนด
ค าส าคัญและสร้างโจทย์ปัญหา การลบ 

20 

7. ร ปเรขาคณิต ค 2.2  
   ป. 1/1 

ร ปสามเหลี่ยม ร ปสี่ เหลี่ยม วงกลม 
และ วงรีเป็นร ปเรขาคณิตสองมิติ ส่วน
ทร ง  สี่ เ ห ลี่ ย มมุ ม ฉ า ก  ท ร งก ล ม 
ทร งก ร ะบอก  และกร ว ย เป็ น ร ป
เรขาคณิตสามมิต ิ

5 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด (ชม.) 
8. แบบร ป ค 1.2  

   ป. 1/1 
แบบร ปของร ปที่มีร ปร่างสัมพันธ์กัน 
แบบร ปของร ปที่มีสีสัมพันธ์กัน แบบ
ร ป  ของ ร ปที่ มี ข น าด สั ม พั น ธ์ กั น 
สามารถบอก ร ปต่อไปหรือร ปที่หายไป
ได ้

6 

9. การวัดความยาว ค 2.1  
   ป. 1/1 

การวัดความยาวของสิ่งของใด ๆ เป็น 
การวัดระยะทางจากปลายข้างหนึ่งไป
ยัง ปลายอีกข้างหนึ่ง การวัดความยาว 
ความส งและระยะทางอาจใช้เครื่องวัด 
ความยาวที่ ไม่ ใช่หน่วยมาตรฐาน 
เซนติเมตร เมตร เป็นหน่วยมาตรฐาน
ที่ ใช้บอกความยาว ความส ง และ
ระยะทาง การเปรียบเทียบความยาว
เป็นเซนติเมตร เป็นเมตรเป็นการหาว่า
สิ่งใดยาวกว่า สั้นกว่า ส งกว่า เตี้ยกว่า 
ไกลกว่า หรือ ใกล้กว่า ส่วนการแก้
โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
ความยาวที่มีหน่วยเป็น  เซนติเมตร 
เป็นเมตร ให้วิเคราะห์โจทย์ และแสดง
วิธีท าเพ่ือหาค าตอบ รวมทั้ง ตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

12 

10. การวัดน้ าหนัก ค 2.1  
   ป. 1/2  
   ป. 4/5 

การวัดน้ าหนักเป็นการชั่งน้ าหนักของ 
สิ่ งต่าง ๆ กิโลกรัม ขีด เป็นหน่วย
มาตรฐาน ที่ใช้บอกน้ าหนัก ในการ
เปรียบเทียบ น้ าหนักในหน่วยกิโลกรัม 
ขีดเป็นการ เปรียบเทียบว่าสิ่งของใดที่
มีน้ าหนัก มากกว่า หรือน้อยกว่า ส่วน
การแก้โจทย์ ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับน้ าหนัก ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
เป็นขีด ให้วิเคราะห์ โจทย์ และแสดง
วิธีท าเพ่ือหาค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของ ค าตอบ 

12 

11. จ านวนนับ 21 ถึง 100 ค 1.1  
   ป. 1/1  
   ป. 1/2  
   ป. 1/3 

จ านวนนับ 21 ถึง 100 การเขียน
ตัวเลข แสดงจ านวนในร ปกระจาย เป็น
การเขียน ในร ปการบวกค่าของเลขโดด 
เ มื่ อ น า  จ า น ว น ส อ ง จ า น ว น ม า

19 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด (ชม.) 
เ ป รี ย บ เที ยบกั น  จะมี ค่ า เ ท่ า กั น 
มากกว่า หรือน้อยกว่า อย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น ส่วนแบบร ปของ จ านวน
เป็นชุดของจ านวนที่มีความสัมพันธ์  
กัน สามารถบอกจ านวนต่อไปหรือ
จ านวน ที่หายไปได ้

12. การบวกจ านวนที่มีผลบวก 
ไม่เกิน 100 

ค 1.1  
   ป. 1/4  
   ป. 1/5 

การหาผลบวกมีวิธีการที่หลากหลาย 
แ ล ะ ใ ช้ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
คณิตศาสตร์ ในการหาค าตอบและ
ตรวจสอบความ  สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ การหาตัว ไม่  ทราบค่าใน
ประ โยคสัญลั กษณ์ท า ได้ โ ด ย  ใ ช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 
การแก้ โจทย์ปัญหาการบวก ต้อง
วิเคราะห์ โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือหา
ค า ตอบ  รวมทั้ ง ต ร วจสอบคว า ม
สมเหตุสมผลของ ค าตอบ ส่วนการ
สร้างโจทย์ปัญหาการบวกให้พิจารณา
ข้อม ลที่ก าหนดให้จากนั้นจึง ก าหนด
ค าส าคัญและสร้างโจทย์ปัญหา การ
บวก 
 
 

16 

13. การลบจ านวนที่มีตัวตั้งไม่ 
เกิน 100 

ค 1.1  
   ป. 1/4  
   ป. 1/5 

การหาผลลบมีวิธีการที่หลากหลาย 
แ ล ะ ใ ช้ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
คณิตศาสตร์ ในการหาค าตอบและ
ตรวจสอบความ  สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ การหาตัว ไม่  ทราบค่าใน
ประ โยคสัญลั กษณ์ท า ได้ โ ด ย  ใ ช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 
กา รแก้ โ จทย์ ปั ญ ห า ก า รล บ ต้ อ ง
วิเคราะห์ โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือหา
ค า ตอบ  รวมทั้ ง ต ร วจสอบคว า ม
สมเหตุสมผลของ ค าตอบ ส่วนการ
สร้างโจทย์ปัญหาการลบ ให้พิจารณา

16 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด (ชม.) 
ข้อม ลที่ก าหนดให้จากนั้นจึง ก าหนด
ค าส าคัญและสร้างโจทย์ปัญหา การลบ 

14. การน าเสนอข้อม ล ค 3.1  
   ป. 1/1 

แผนภ มิร ปภาพเป็นวิธีการน าเสนอ
ข้อม ล อย่างหนึ่ง เพ่ือความสะดวกใน
การอ่าน ข้อม ล ส่วนการอ่านข้อม ล
จากแผนภ ม ิร ปภาพเป็นการอ่านข้อม ล
เพ่ือตอบค าถาม ของโจทย์ปัญหา 

5 
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โครงสร้างรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ล าดับ ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1. จ านวนนับไม่เกิน 1,000 
และ 0 

ค 1.1    ป.2/1  
            ป.2/2  
            ป.2/3 
 

จ านวนนับที่ไม่เกิน 1,000 และ 0 
สามารถเขียนและ อ่านตัวเลขฮินด อา
รบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ นับที
ละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 
จ าแนกเป็น จ านวนค ่และจ านวนคี่ และ
เขียนแสดงจ านวนในร ป กระจาย ซึ่ง
เป็นการเขียนตามค่าของเลขโดด ในแต่
ละหลัก เปรียบเทียบจ านวนที่เท่ากัน
หรือ ไม่เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า 
โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < และ
เรียงล าดับจ านวนจากน้อยไปมากหรือ 
จากมากไปน้อย 
 

15 

2. การบวกจ านวนที่มีผลบวก
ไม่เกิน 1,000 

ค 1.1   ป.2/4  
           ป.2/8 

การบวกจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 
1,000 มีวิธีการ ที่หลากหลายและใช้
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใน
การหาค าตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของ ค าตอบ ส่วนการแก้
โจทย์ปัญหาการบวก ต้องวิเคราะห์ 
โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบ ความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
 

20 

3 การลบจ านวนที่มีตัวตั้งไม่
เกิน 1,000 

ค 1.1    ป.2/4 
            ป.2/8 

การลบจ านวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 
มีวิธีการที่หลากหลายและใช้ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการหาค าตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ การหาตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ 
แสดงการบวกและการลบ สามารถใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

26 
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ล าดับ ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

มาช่วยในการหาค าตอบส่วนการแก้
โจทย์ปัญหาการลบ ต้องวิเคราะห์โจทย์ 
และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ รวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
 

4 แบบร ปของจ านวน มีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นพื้นฐานแต่
ไม่วัดผล 

ความสัมพันธ์ในแบบร ปของจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนทีละ 5ทีละ 10 ทีละ 100 
และลดลงทีละ 2 ทีละ 10ทีละ 100 
อย่างคงที่ สามารถบอกจ านวนต่อไป
หรือ 
จ านวนที่หายไปได้ ส่วนความสัมพันธ์
ในแบบร ปซ้ าของจ านวน สามารถบอก
จ านวนต่อไปหรือจ านวนที่หายไปได้ 
 

9 

5 ร ปเรขาคณิต ค 2.2   ป.2/1 ลักษณะของร ปเรขาคณิตสองมิติ 
พิจารณาจากจ านวน ด้าน จ านวนมุม 
ส่วนการเขียนร ปเรขาคณิตสองมิติ 
สามารถใช้แบบของร ปเรขาคณิตมา
เขียนตามขอบใน หรือขอบนอก 
 

6 

6 การวัดความยาว ค 2.1    ป.2/2 
            ป.2/3 

การวัดความยาวเป็นเมตรและ
เซนติเมตร เป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้
บอกความยาว ความส ง และระยะทาง
ซึ่งสามารถน าความยาวของสิ่งต่าง ๆ 
ในหน่วยเดียวกันมาเปรียบเทียบกันได้
และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ความยาว สามารถท าได้หลายวิธี แต่
ควรเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
 

14 
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ล าดับ ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

7 เวลา ค 2.1    ป.2/1 การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 
5 นาที) จะบอกเป็นนาฬิกากับนาที 
และสามารถบอกระยะเวลาเป็น 
ชั่วโมง เป็นนาทีซึ่งน ามาเปรียบเทียบ
กันได้ ส่วนการบอกวัน เดือน ปี จะด ได้
จากปฏิทิน การแก้โจทย์ปัญหา 
เกี่ยวกับเวลาเป็นการน าเวลาในหน่วย
เดียวกัน มาบวกลบ ค ณ หารกัน 
 

20 

8 การค ณจ านวนไม่เกิน 
1,000 และ 0 

ค 1.1    ป.2/5 
            ป.2/8 

การค ณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่
ไม่เกินสองหลักมีวิธีการที่หลากหลาย
และใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
 

20 

   ในการหาค าตอบและตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบ ส่วนการแก้
โจทย์ปัญหาการค ณ ต้องวิเคราะห์โจทย์ 
และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบรวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
 

 

9 การหารจ านวนไม่เกิน 
1,000 

ค 1.1    ป.2/5 
            ป.2/6 
            ป.2/8 

การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก 
มีวิธีการที่หลากหลายและใช้ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการหาค าตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ การหาตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ 
แสดงการค ณและการหาร สามารถใช้
ความสัมพันธ์ของการค ณและการหาร
มาช่วยในการหาค าตอบ ส่วนการ 
แก้โจทย์ปัญหาการหาร ต้องวิเคราะห์
โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
 

20 
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ล าดับ ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

10 การวัดน้ าหนัก ค 2.1   ป.2/4 
           ป.2/5 

การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยมาตรฐาน 
จะบอกน้ าหนักเป็นขีด กรัม กิโลกรัม 
ซึ่งสามารถน าน้ าหนักของสิ่งต่าง ๆ 
มาเปรียบเทียบกันได้โดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม 
กิโลกรัมกับขีด ส่วนการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการวัดน้ าหนักสามารถท าได้
หลายวิธีแต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญหาที่
เหมาะสม 
 
 

15 

11 ปริมาตรและความจุ ค 2.1    ป.2/6 การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วย
มาตรฐานจะบอกปริมาตรหรือความจุ
เป็นหน่วยช้อนชา ช้อนโต๊ะถ้วยตวง 
และลิตร ซึ่งสามารถน าปริมาตรหรือ
ความจุใน 
หน่วยเดียวกันมาเปรียบเทียบกันได้ 
 

 

   และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ปริมาตรและความจุสามารถท าได้หลาย
วิธีแต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
 

15 

12. การน าเสนอข้อม ล ค 3.1    ป.2/1 แผนภ มิร ปภาพเป็นวิธีการน าเสนอ
ข้อม ลอย่างหนึ่งเพ่ือความสะดวกในการ
อ่านข้อม ล 
 

5 

13 การบวก ลบ ค ณ หาร
ระคน 

ค 1.1     ป.2/7 
             ป.2/8 

การบวก ลบ ค ณ หารระคน มีวิธีการที่
หลากหลายและใช้ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ 
และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ ค ณ หารระคนต้องวิเคราะห์
โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
 

15 
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โครงสร้างรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1 จ า น ว น นั บ ไ ม่ เ กิ น  
100,000 

ค 1.1  ป.3/1 ป.3/2 
ค 4.1  ป.3/1 

1. การเขียนตัวเลขฮินด อารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จ านวน 
2. การอ่านตัวเลขฮินด อารบิกและ
ตัวเลชไทย 
3. การนับเพ่ิมและลดทีละ 3   ที
ละ 5  
   ทีละ 25 และทีละ 50 
4. หลักและค่าของเลขโดดในแต่
ละหลักและ การใช้  0  เ พ่ือยึด
ต าแหน่งของหลัก 
5. การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนใน
ร ป 
    กระจาย 
6. การเปรียบเทียบจ านวนและ
การใช้ 
    เครื่องหมาย  =    =    >  < 
7. การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินห้า
จ านวน 

๑๓ 

2 การบวกลบจ านวนซึ่งมี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
100,000   

*ค 1.2  ป.3/1 ป.3/2 
*ค 6.1  ป.3/1 ป.3/2 
 

1. การบวก การลบ 
2. การบวก ลบระคน 
3. โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ
ระคน 
4. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ 

๑๙ 

3 แผนภ มิ ร ปภาพและ
แผนภ มิแท่ง 

*ค 1.2  ป.3/2 
ค 5.1   ป.3/1 ป.3/2 
*ค 6.1  ป.3/1 ป.3/2 
ท 1.1  ป.3/8  

1. การเก บรวบรวมข้อม ลและการ
จ าแนก 
   ข้ อ ม ล เ กี่ ย ว กั บ ต น เ อ ง แ ละ 
สิ่งแวดล้อม 
   ใ ก ล้ ตั ว ที่ พ บ เ ห น ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

๘ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

2. อธิบายความหมาย  การอ่าน
แผนภ ม ิ
    ร ปภาพและแผนภ มิแท่ง 
3. โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  
การค ณ การหาร 
4. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ  การค ณ  การหาร 
5. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
6 .  ใ ช้ ค ว า ม ร ้  ทั ก ษ ะ แ ล ะ
กระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

4 การวัดความยาว ค 2.1  ป.3/1 ป.3/5 
*ค 2.2  ป.3/1  
 

1 .  ก า ร วั ด ค ว า ม ย า ว  (เ ม ต ร 
เซนติเมตร 
    มิลลิเมตร) 
2.  การเลือกเครื่องมือวัดความยาว
ที่เหมาะสม 
    (ไม้เมตร ไม้บรรทัด  สายวัดตัว  
     สายวัดชนิดตลับ) 
3. การเปรียบเทียบความยาว 
4.  การคาดคะเนความยาว (เมตร 
เซนติเมตร) 
5. ความสัมพันธ์ของหน่วยความ
ยาว 
    (มิ ล ลิ เ ม ต ร กั บ เ ซ น ติ เ ม ต ร 
เซนติเมตร 
   กับเมตร) 
6. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ความยาว  
     (บวก ลบ) 

10 

5 เวลา ค 2.1  ป.3/4 ป.3/5 
*ค 2.2  ป.3/1  
*ค 6.1  ป.3/1 ป.3/2 

1. การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและ
นาท ี 
    (ช่วง 5นาท)ี 
2.  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
และการอ่าน 

1๔ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

3. ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา  
   (นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน  
   วันกับสัปดาห์ วันกับเดือน เดือน
กับป ี
    วันกับปี) 
4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
5. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
6 .  ใ ช้ ค ว า ม ร ้  ทั ก ษ ะ แ ล ะ
กระบวนการ 
     ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร
แก้ปัญหา 
    ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง 
เหมาะสม 

6 การชั่ง  การตวง *ค 2.1  ป.3/2 ป.3/3 
           ป.3/5 
*ค 2.2  ป.3/1  
*ค 6.1  ป.3/2   

1. การชั่ง (กิโลกรัม กรัม ขีด) 
2. การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม   
    (เ ค รื่ อ ง ชั่ ง ส ป ริ ง  เ ค รื่ อ ง ชั่ ง
น้ าหนักตัว 
    เครื่องชั่งสองแขน   เครื่องชั่ง
แบบ 
    ตุ้มถ่วง) 
3. การเปรียบเทียบน้ าหนักและ 
    ก า ร ค า ด ค ะ เ น น้ า ห นั ก 
(กิโลกรัม) 
4. การตวง (ลิตร มิลลิลิตร) 
5. การเลือกเครื่องตวง (ถัง ลิตร 
ช้อน 
   ต ว งกระบอกตว ง  ถ้ ว ยตว ง 
เครื่องตวง 
   น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง  และหยอด
เครื่อง) 
6.  การเปรียบเทียบปริมาตรของ
สิ่งของและ 
    ความจุของภาชนะ    (หน่วย
เดียวกัน) 
7. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ ง 
(บวก ลบ) 

1๒ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

8. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร 
และความจุ 
     (บวก ลบ) 
9 .  ใ ช้ ค ว า ม ร ้  ทั ก ษ ะ แ ล ะ
กระบวนการทาง 
     คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
     ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค) 8 
7 การค ณ *ค 1.2  ป.3/1 ป.3/2 

*ค 6.1  ป.3/1 ป.3/2 
            

1. การค ณจ านวนหนึ่ งหลักกับ
จ านวน 
    ไม่เกินสี่หลัก 
2.  การค ณจ านวนสองหลักกับ
จ านวน 
      สองหลัก 
3. โจทย์ปัญหาการค ณ 
4. การสร้างโจทย์ปัญหาการค ณ 
5 .  ใ ช้ วิ ธี ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
แก้ปัญหา 
6 .  ใ ช้ ค ว า ม ร ้  ทั ก ษ ะ แ ล ะ
กระบวนการทาง 
    คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
    ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

1๔ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

8 การหาร *ค 1.2  ป.3/1 ป.3/2 
*ค 6.1  ป.3/1 ป.3/2 
           ป.3/4 

1. การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก
และตัวหาร 
    มีหนึ่งหลัก 
2. โจทย์ปัญหาการหาร 
3. การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร 
4. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา 
5. ใช้ความร ้ ทักษะและ
กระบวนการทาง 
     คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
     ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
6. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ใน 
    การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และ 
    การน าเสนอ ได้อย่างถ กต้อง 
และชัดเจน 

1๔ 

9 เงินและการบันทึก 
รายรับ - รายจ่าย 

*ค 1.2  ป.3/1 ป.3/2 
ค 2.1  ป.5/6 
*ค 2.2  ป.3/1 - ป.3/3 
*ค 6.1  ป.3/5 

1. โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ 
2. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ 
3. การเขียนจ านวนเงินโดยใช้จุด
และการอ่าน 
4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก 
ลบ) 
5. การอ่าน  เขียนบันทึกรายรับ
รายจ่าย   
    กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุ
เวลา 
6. เชื่อมโยงความร ้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ 
   และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ 

1๒ 

10 ร ปเรขาคณิต ค 3.1  ป.3/1 ป.3/2 
ค 3.2  ป.3/1 ป.3/2 
ค 4.1  ป.3/2 

1. ร ปวงกลม ร ปวงรี ร ป
สามเหลี่ยม  

1๐ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

*ค 6.1  ป.3/1 ป.3/2     ร ปสี่เหลี่ยม ร ปห้าเหลี่ยม ร ป
หกเหลี่ยม 
   ร ปแปดเหลี่ยม 
2. ร ปที่มีแกนสมมาตร 
3. การเขียนร ปเรขาคณิตสองมิติ 
4. แบบร ปของร ปที่มีร ปร่าง ขนาด 
หรือ 
    สีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ  
5.ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
6. ใช้ความร ้ ทักษะและ
กระบวนการทาง 
    คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
    ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

 
11 

 
จุด ส่วนของเส้นตรง 
รังสี  มุม 

 
ค 3.1  ป.3/3 
*ค 6.1  ป.3/2 ป.3/3  
          ป.3/5 ป.3/6 

 
1. จุด เส้นตรง รังสี สว่นของ
เส้นตรง  จุดตัด มุม และ
สัญลักษณ์ 
2. ใช้ความร ้ ทักษะและ
กระบวนการทาง 
     คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
    ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และ 
     สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ 
    ในการสื่อสาร    การสื่อ
ความหมาย และ 
      การน าเสนอได้อย่างถ กต้อง 
5. เชื่อมโยงความร ้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และ เชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
 

 
1๐ 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

12 การบวก  ลบ 
ค ณ  หาร  ระคน 

*ค 1.2  ป.3/1 ป.3/2 
*ค 6.1  ป.3/1 - ป.3/6 
 

1. การบวก  การลบ  การค ณ การ
หารระคน 
2. โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  
การค ณ  
     การหารระคน 
3. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ   
    การค ณ การหารระคน 

๖ 

 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) 1๐ 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี ๑๖๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 จ านวนนับที่มากกว่า 
100,000 และ 0 

ค 1.1  
   ป. 4/1  
   ป. 4/2  

 
 
 

จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 
สามารถเขียนและอ่านเป็นตัวเลข 
ฮินด อารบิก ตัวเลขไทย และ 
ตัวหนังสือ เขียนแสดงจ านวนในร ป 
กระจาย ซึ่งเป็นการเขียนตามค่า
ของ เลขโดดในแต่ละหลัก 
เปรียบเทียบ จ านวนที่เท่ากัน
หรือไม่เท่ากัน มากกว่าหรือน้อย
กว่า และเรียงล าดับ จ านวนจาก
มากไปน้อย และจากน้อย ไปมาก 
ตลอดจนหาค่าประมาณเป็น 
จ านวนเต มสิบ เต มร้อย เต มพัน 
เต ม หมื่น เต มแสน และเต มล้าน 
 
 

10 

2 การบวกและการลบ 
จ านวนนับที่มากกว่า 
100,000 และ 0  
 
 
 
 
 
 

ค 1.1  
   ป. 4/7  
   ป. 4/8  
   ป. 4/11  
   ป. 4/12  

 
 

การบวกและการลบจ านวน มี
วิธีการที่หลากหลายและใช้ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การ หาค าตอบ การหาตัวไม่ทราบ
ค่า ในประโยคสัญลักษณ์ต้องใช้ 
ความสัมพันธ์ของการบวกและ การ
ลบหรือใช้ความสัมพันธ์แบบ 
ส่วนย่อย-ส่วนรวม และการ
ประมาณ ผลลัพธ์ของการบวกและ
การลบช่วย ตรวจสอบความถ กต้อง
ของค าตอบ ส่วนการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกและ การลบ ต้อง
วิเคราะห์โจทย์ และ แสดงวิธีท า
เพ่ือหาค าตอบ รวมทั้ง ตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 
 

17 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

3 การค ณ ค 1.1  
   ป. 4/7  
   ป. 4/8  
   ป. 4/11  
   ป. 4/12  

การค ณจ านวนมีวิธีการที่
หลากหลาย และใช้ทักษะ
กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ใน
การหาค าตอบ การหา ตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์ ต้องใช้
ความสมพันธ์ของการค ณและ  
 

20 

   การหาร และการประมาณผลลัพธ์ 
ของการค ณช่วยตรวจสอบความ 
ถ กต้องของค าตอบ ส่วนการแก้
โจทย์ ปัญหาการค ณ ต้องวิเคราะห์
โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือหา
ค าตอบ รวมทั้งต้องตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
 

 

4 การหาร ค 1.1  
   ป. 4/7  
   ป. 4/9  
   ป. 4/11  
   ป. 4/12 

การหารจ านวนมีวิธีการที่
หลากหลาย และใช้ทักษะ
กระบวนการทางคณิต- ศาสตร์ใน
การหาค าตอบ การหาตัว ไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์ ต้องใช้
ความสัมพันธ์ของการค ณและ การ
หาร และการประมาณผลลัพธ์ ของ
การค ณช่วยตรวจสอบความ 
ถ กต้องของค าตอบ และการแก้
โจทย์ ปัญหาการหาร ต้องวิเคราะห์
โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือหา
ค าตอบ รวมทั้งต้องตรวจสอบความ
สมเหตุ สมผลของค าตอบ  
 

14 

5 แบบร ปของจ านวน - แบบร ปของจ านวนที่มี
ความสัมพันธ์ แบบเพ่ิมขึ้นและ
ลดลงที่เกิดจากการ ค ณหรือการ
หารด้วยจ านวนเดียวกัน เป็นชุด
ของจ านวนที่มีความสัมพันธ์ กัน 
สามารถบอกจ านวนต่อไปหรือ 
จ านวนที่หายไปได้ 

6 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

6 ร ปเรขาคณิต ค 2.1  
   ป. 4/2  
ค 2.2  
   ป. 4/1  

 
 

ระนาบเป็นพื้นที่ผิวแบนและเรียบ 
ที่แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
จุดใช้แสดงต าแหน่ง เส้นตรง ส่วน 
ของเส้นตรง มีลักษณะตรง เส้นตรง 
และรังสีมีความยาวไม่สิ้นสุด รังสี
สอง เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุด
เดียวกันท าให้ เกิดมุมมุมชนิดต่างๆ 
สามารถใช้ โพรแทรกเตอร์วัดหา
ขนาดของมุม และสร้างมุมตามที่
ต้องการได้ 
 

10 

7 ร ปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ค 2.1  
   ป. 4/3  
ค 2.2  
   ป. 4/2  

ร ปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและร ปสี่เหลี่ยม 
ผืนผ้า เป็นร ปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การ 
สร้างร ปสี่เหลี่ยมมุมฉากอาจใช้ ไม้
ฉากหรือโพรแทรกเตอร์สร้าง การ
หาพื้นที่ของร ปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หา
ได้จากส ตรความกว้างค ณ ความ
ยาว ส่วนความยาวรอบร ป ให้น า
ความยาวของด้านทั้งสี่ด้านมา บวก
กัน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 
พ้ืนที่และความยาวรอบร ปของร ป 
สี่เหลี่ยมมุมฉาก สามารถท าได้ 
หลายวิธี แต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญหา 
ที่เหมาะสม 
 

13 

8 เศษส่วน ค 1.1 
   ป. 4/3  
   ป. 4/4  

เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจ านวน
คละ สามารถเขียนและอ่านโดยใช้
ภาษา และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ เศษเกิน สามารถ
เขียนในร ปของ จ านวนคละ และ
จ านวนคละสามารถเขียนในร ป
เศษเกินได้การหา เศษส่วนที่เท่ากัน 
เศษส่วนอย่างต่ า และเศษส่วนที่
เท่ากับจ านวนนับ สามารถท าได้
โดยใช้การค ณหรือการ หารจ านวน 
และเศษส่วนสามารถ เปรียบเทียบ

10 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

และเรียงล าดับจากมาก ไปน้อย 
และจากน้อยไปมาก 
 

9 การบวกและการลบ 
เศษส่วน 

ค 1.1  
   ป. 4/13  
   ป. 4/14 
 

 
 

 

การบวก การลบเศษส่วนและ 
จ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น 
พหุค ณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง มี
วิธีการที่หลากหลายและใช้ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การ หาค าตอบและตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบ ส่วนการ
แก้ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เศษส่วน และจ านวนคละ ต้อง
วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือ
หาค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผล ของค าตอบ 
 

9 

10 ทศนิยม ค 1.1  
   ป. 4/5  
   ป. 4/6  

การเขียน การอ่าน การ
เปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ
ทศนิยมไม่เกิน สามต าแหน่ง 
พิจารณาจากค่าของ เลขโดดหน้า
จุดทศนิยมและหลังจุด ทศนิยม 
การเขียนแสดงทศนิยมในร ป 
กระจายให้เขียนตามค่าของเลขโดด 
ในแต่ละหลักและทศนิยมสามารถ 
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจาก
มาก ไปน้อย และจากน้อยไปมาก 
 

10 

11 การบวกและการลบ 
ทศนิยมไม่เกินสาม 
ต าแหน่ง 

ค 1.1  
   ป. 4/15  
   ป. 4/16 

การบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน 
สามต าแหน่ง มีวิธีการที่หลากหลาย 
และใช้ทักษะกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ในการหาค าตอบและ 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ 
ค าตอบ ส่วนการแก้โจทย์ปัญหา
การ บวกและการลบทศนิยมไม่เกิน
สาม ต าแหน่ง ต้องวิเคราะห์โจทย์ 
และ แสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ 

9 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

รวมทั้ง ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของ ค าตอบ 
 

12 ข้อม ลและการน าเสนอ 
ข้อม ล 

 ค 3.1 
   ป.4/1 

แผนภ มิแท่ง แผนภ มิแท่ง
เปรียบเทียบ และตารางสองทาง
เป็นวิธีการ น าเสนอข้อม ลอย่าง
หนึ่ง เพ่ือความ สะดวกในการอ่าน
ข้อม ล ส่วนการ อ่านข้อม ลจาก
แผนภ มิแท่ง แผนภ มิ แท่ง
เปรียบเทียบ และตารางสองทาง 
เป็นการอ่านข้อม ล สามารถน าไป 
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

9 

13 เวลา ค 2.1 
   ป. 4/1 

การบอกระยะเวลา ต้องใช้ 
ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาและ
การ ด าเนินการของจ านวน 
ตารางเวลา จะช่วยให้อ่านข้อม ลได้
สะดวกและ ชัดเจนขึ้น และน าไป
แก้ปัญหา เกี่ยวกับเวลา 
 
 

12 

14 การบวก ลบ ค ณ หาร 
ระคน 

ค 1.1  
   ป. 4/10  
   ป. 4/11  
   ป. 4/12 

การบวก ลบ ค ณ หารระคน เป็น
การ ด าเนินการที่มากกว่าหนึ่ง
ขั้นตอน และ การแก้ปัญหาการ
บวก ลบ ค ณ หาร ระคน สามารถ
ท าได้หลายวิธี ควรเลือก วิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสม และ
ด าเนินการตามขั้นตอนของการ 
แก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบ
ความ สมเหตุสมผลของค าตอบ 

11 
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โครงสร้างรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 เศษส่วน และการบวก 
การลบเศษส่วน 

ค 1.1   
     ป.5/3     
     ป.5/5 

การเปรียบเทียบเศษส่วนและ
จ านวนคละ การบวก การลบ 
เศษส่วนและจ านวนคละ มีวิธีการที่
หลากหลาย การแก้โจทย์ ปัญหา
การบวก การลบเศษส่วนและ
จ านวนคละ  ต้องวิเคราะห์โจทย์ 
และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ  

14 

2 การค ณ การหาร และ 
การบวก ลบ ค ณ หาร 
ระคนของเศษส่วน 

ค 1.1      
     ป.5/4      
     ป.5/5 

การค ณ การหาร และการบวก ลบ 
ค ณระคนของเศษส่วน  มีวิธีการที่
หลากหลาย ส่วนการแก้โจทย์
ปัญหาการค ณ  การหารและโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ ค ณ หารระคน
ของ เศษส่วนต้องวิเคราะห์โจทย์ 
และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

16 

3  ทศนิยม และการบวก 
การลบทศนิยม 

ค 1.1      
     ป.5/1      
     ป.5/8 

ทศนิยมสามารถเขียนในร ป
เศษส่วนและเศษส่วนสามารถ 
เขียนในร ปทศนิยมได้  การบวก
และการลบทศนิยมมีวิธีการ 
เหมือนกับการบวกและการลบ
จ านวนนับ โดยตั้งหลักเลขและ จุด
ทศนิยมให้ตรงกันแล้วบวกหรือลบ
กันเหมือนจ านวนนับ ส่วนการแก้
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
ทศนิยม ต้องเริ่ม จากการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา เขยีนประโยค
สัญลักษณ์   แสดงวิธีท า พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

15 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

4 การค ณและการหาร 
ทศนิยม 

ค 1.1      
     ป.5/6      
     ป.5/7   
     ป.5/8 

 การค ณ การหารทศนิยม มีวิธีการ
ที่หลากหลายและใช้ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การหาค าตอบและตรวจสอบ ความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ ส่วนการ
แก้โจทย์ปัญหา    การค ณ การหาร
ทศนิยม ต้องวิเคราะห์โจทย์ และ
แสดงวิธีท า  เพื่อหาค าตอบ รวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ 
ค าตอบ 

15 

5 การวัดความยาวและ 
การวัดน้ าหนัก 

ค 2.1      
     ป.5/1     
     ป.5/2 

ใช้ความร ้เรื่องทศนิยมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย    
ความยาวและหน่วยน้ าหนักเพ่ือ
เปลี่ยนหน่วย เซนติเมตรกับ 
มิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกับเมตร กิโลกรัมกับ กรัม 
รวมถึงการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวและน้ าหนัก ที่ใช้ความร ้
เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม 
ต้องวิเคราะห์ โจทย์ และแสดงวิธี
ท าเพ่ือหาค าตอบ 

12 

6 เส้นขนาน ค 2.2     
    ป.5/1 

เส้นตรงสองเส้นบรรจบกันที่มุมฉาก
ท าให้เกิดเส้นตั้งฉาก เส้นตรงสอง
เส้นอย ่บนระนาบเดียวกันมี
ระยะห่างเท่ากันเสมอ เส้นตรงสอง
เส้นนั้นขนานกัน การสร้างเส้น
ขนานต้องอาศัย สมบัติของเส้น
ขนานมาช่วยในการสร้าง เส้นตรง
เส้นหนึ่งตัด กับเส้นขนานค ่หนึ่ง จะ
ท าให้เกิดมุมแย้ง มุมภายในและมุม 
ภายนอกที่อย ่บนข้างเดียวกันของ
เส้นตัดขวาง 

14 

7 ร ปเรขาคณิตสองมิติและ 
ร ปเรขาคณิตสามมิติ 

ค 2.2     
     ป.5/2     
     ป.5/3  
     ป.5/4                       

ร ปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ มีสมบัติที่
แตกต่างกันพิจารณาจาก ลักษณะ
และความสัมพันธ์ของด้าน มุม 
และเส้นทแยงมุม การสร้างร ป

14 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

สี่เหลี่ยมอาจใช้ตาราง ไม้ฉากหรือ
โพรแทรกเตอร์ ในการสร้างร ป
สี่เหลี่ยมตามที่ต้องการ ปริซึมเป็น
ทรงที่มีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองเป็น
ร ปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุก 
ประการและอย ่ในระนาบที่ขนาน
กัน มีหน้าข้างเป็นร ปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก  

8 ความยาวรอบร ปและ 
พ้ืนที่ของร ปสี่เหลี่ยม 

ค 2.1      
ป.5/4 

 การหาความยาวรอบร ปของร ป
สี่เหลี่ยมให้น าความยาวของ ด้าน
ทั้งสี่ด้านมาบวกกัน การหาพ้ืนที่
ของร ปสี่เหลี่ยมขนมเปียกป นและ
ร ปสี่เหลี่ยมด้านขนานหาได้จาก
ส ตรความยาว ฐาน ค ณ ความส ง 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาว   รอบร ปของร ปสี่เหลี่ยมและ
พ้ืนที่ของร ปสี่เหลี่ยมขนมเปียกป น 
และร ปสี่เหลี่ยมด้านขนาน สามารถ
ท าได้หลายวิธี            แต่ควร
เลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

14 

9 ปริมาตรและความจุ ค 2.1      
     ป.5/3 

การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉากและความจุของ ภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จาก ความ
กว้าง ค ณ    ความยาว ค ณ ความ
ส ง การแก้โจทย์ปัญหาสามารถท า
ได้ หลายวิธี แต่ควรเลือกวิธีที่
เหมาะสมและด าเนินตามข้ันตอน  
ที่วางไว้ 

15 

10 ร้อยละและเปอร์เซ นต์ ค 1.1      
     ป.5/2      
     ป.5/9 

ร้อยละสามารถเขียนแสดงในร ป
เศษส่วนที่มตีัวส่วนเป็น 100 หรือ
ทศนิยมสองต าแหน่ง การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ สามารถท า
ได้หลายวิธี แต่ควรเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสม และ

20 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ด าเนินการตามขั้นตอนของการ
แก้ปัญหา 

11 การน าเสนอข้อม ล ค 3.1      
     ป.5/1      
     ป.5/2 

การเขียนแผนภ มิแท่งและกราฟ
เส้นที่มีการย่นระยะของเส้น แสดง
จ านวนเป็นการน าเสนอข้อม ลที่มี
ค่ามากหรือข้อม ลที่มี ค่าใกล้เคียง
กัน ส่วนการอ่านข้อม ลจากแผนภ มิ
แท่ง เปรียบเทียบ เป็นการอ่าน
ข้อม ลสองชนิดที่เขียนไว้ชิดกัน   
เพ่ือเปรียบเทียบข้อม ล 

11 

   รวม 160 
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โครงสร้างรายวิชา 
คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

     1 จ านวนนับและการบวก  การลบ   
การค ณ และการหาร 

ค 1.3 ป.6/1,  
ค 1.4 ป.6/1  
ค 6.1 ป.6/1 - ป.6/6  
ค 1.2 ป.6/1 – ป.6/2  
ค 6.1 ป.6/1 – 6/6 
 
 
 

1. ค่าประจ าหลักและค่าของ
ตัวเลขประจ าหลัก 
2. การเขียนในร ปกระจาย 
3. การเรียงล าดับจ านวน 
4. การประมาณค่าใกล้เคียงเป็น
จ านวนเต มหมื่น เต มแสน  
เต มล้าน  
5. การหาผลลัพธ์ของโจทย์การ
บวก  การลบ  การค ณ  และการ
หารจ านวนนับ  และวิเคราะห์
โจทย์และแก้โจทย์ปัญหา 
6. สมบัติการสลับที่  สมบัติการ
เปลี่ยนหม ่  และสมบัติการแจกแจง 
7. การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหา   

18 

     2 สมการและการแก้ 
สมการ 

 ค 4.1 ป.6/1,  
ค 4.2 ป.6/1 
 ค 6.1 ป.6/1 – 6/6 
 
 
 
 

1. สมการที่เป็นจริงและสมการ 
ที่เป็นเท จ 
2. สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว 
3. การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า
หนึ่งตัว 
4. การเขียนประโยคสัญลักษณ์ท่ีมี
ตัวไม่ทราบค่า 
5. การวิเคราะห์โจทย์   และ 
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ 
 

12 

3 ตัวประกอบของ 
จ านวนนับ 

ค 1.4 ป.6/2,  
ค 6.1 ป.6/1 – 6/6  
 
 
 

1. ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ 
และตัวประกอบเฉพาะ 
2. การหา ห.ร.ม. 
3. การหา ค.ร.น. 
4. การวิเคราะห์และแก้โจทย์
ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 
 

13 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

     4 เส้นขนาน ค 3.1 ป.6/1 -  ป.6/3  
ค 6.1 ป.6/1 - 6/6 
 
 

1. เส้นขนานและมุมแย้ง 
2. เส้นขนานและมุมภายในที่อย ่
บนข้างเดียวกันของเส้นตัด 
3. การพิจารณาเส้นขนาน 

8 

     5 ทิศและแผนผัง ค 2.1 ป.6/1  
ค 2.2 ป.6/3  
ค 6.1 ป.6/1 – 6/6 
 

1. การบอกชื่อทิศและทิศทางของ
ทิศทั้งแปด 
2. การอ่านแผนที่  แผนผัง  ที่มีทิศ
และมาตราส่วนก ากับ 
3. การเขียนแผนผังแสดงต าแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ 
4. การเขียนแผนผังแสดงเส้นทาง
โดยใช้มาตราส่วน 

9 

     6 
 
 
 
 
 

เศษส่วน และการบวก   
การลบการค ณ   
การหารเศษส่วน 

ค 1.1 ป.6/1 - ป.6/2  
ค 1.2 ป.6/1 - ป.6/2  
ค 6.1 ป.6/1 - ป.6/6  
 
 

1. เศษส่วนที่เท่ากัน 
2. การเปรียบเทียบและการ
เรียงล าดับเศษส่วน 
3. การบวก  การลบเศษส่วน  และ
โจทย์ปัญหา 
4. การค ณ  การหารเศษส่วน  และ
โจทย์ปัญหา 
5. การบวก  ลบ  ค ณ  หาร 
เศษส่วนระคน  และโจทย์ปัญหา 

    10 

   7 ทศนิยม ค 1.1 ป.6/1 - ป.6/3  
ค 1.3 ป.6/2 
ค 1.4 ป.6/1   
ค 6.1 ป.6/1 - ป.6/6  
 
 
 
 
 

1. การอ่านและการเขียนทศนิยม
ไม่เกินสามต าแหน่ง 
2. ค่าประจ าหลักและการเขียน
ทศนิยมในร ปกระจาย 
3. การเปรียบเทียบและการ
เรียงล าดับทศนิยม 
4. การเขียนทศนิยมให้อย ่ในร ป
เศษส่วนและเขียนเศษส่วนให้อย ่ใน
ร ปทศนิยม 
5. การประมาณค่าใกล้เคียงเป็น
ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง  สอง
ต าแหน่ง 

     8 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

   8 การบวก  การลบ  การค ณ  
และการหารทศนิยม 

ค 1.2 ป.6/1 - ป.6/2 
ค 1.3 ป.6/2 
ค 6.1 ป.6/1 - ป.6/6  
 
 
 
 
 

1. การบวกและการลบทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่งและโจทย์ปัญหา 
2. การค ณทศนิยมที่ผลค ณเป็น
ทศนิยมไม่เกิน 
สามต าแหน่งและโจทย์ปัญหา 
3. การหารทศนิยมและ 
โจทย์ปัญหา 
4. การบวก  ลบ  ค ณ  หารทศนิยม 
ระคนที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสาม 
ต าแหน่ง  และโจทย์ปัญหา 

    11 

9 ความยาวของเส้นรอบร ป   
พ้ืนที่และปริมาตร 

ค 2.1 ป.6/2 – 6/3 
ค 2.2 ป.6/1 -  6/2 
ค 3.2 ป.6/1 -  6/2 
ค 6.1 ป.6/1 - ป.6/6  
 

1. ความยาวของเส้นรอบร ป
สี่เหลี่ยมและร ปวงกลม 
2. การหาพ้ืนที่ของร ปสี่เหลี่ยมและ
ร ปวงกลม 
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบร ปและพ้ืนที่ของร ปสี่เหลี่ยม
และร ปวงกลม 
4. การหาพื้นที่ของร ปหลายเหลี่ยม
โดยแบ่งเป็นร ปสามเหลี่ยมและ/
หรือร ปสี่เหลี่ยม 
5. การคาดคะเนพื้นที่ของร ป
สี่เหลี่ยมเป็นตารางเมตร  ตาราง
เซนติเมตร  และตารางวา 
6. การหาปริมาตรหรือความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและโจทย์
ปัญหา    

14 

     10 มุมและส่วนของเส้นตรง ค 2.1 ป.6/1 
ค 2.2 ป.6/1 – ป.6/3  
ค 3.1 ป.6/3 ,ค 6.1 ป.
6/1 – 6/6 

 
 

1. มุมที่มีขนาดเท่ากัน 
2. การแบ่งครึ่งมุมโดยใช้ 
ไม้โปรแทรกเตอร์ 
3. การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
โดยใช้ไม้บรรทัด 
4. เส้นทแยงมุมและสมบัติของเส้น
ทแยงมุมของร ปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 
5. การสร้างร ปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 

10 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

   11 บทประยุกต์ ค 1.2 ป.6/1 - ป.6/2 
ค 1.3 ป.6/2 
ค 6.1 ป.6/1 - ป.6/6  
  
 

1. โจทย์ปัญหาการค ณและการ
หาร (บัญญัติไตรยางศ์) 
2. การหาร้อยละและโจทย์ปัญหา
ร้อยละ 
3. การซื้อขาย 
4. โจทย์ปัญหาร้อยละกับก าไร-
ขาดทุน 
5. โจทย์ปัญหาร้อยละกับการลด
ราคา 
6. ดอกเบี้ย 

    11 

   12 ร ปเรขาคณิตสามมิติ ค 2.1 ป.6/2 – 6/3 
ค 2.2 ป.6/1 
ค 3.1 ป.6/1 - ป.6/2  
ค 3.2 ป.6/1 - ป.6/2 
ค 6.1 ป.6/1 - ป.6/6  
 

1. ความยาวของเส้นรอบร ป
สี่เหลี่ยมและร ปวงกลม 
2. การหาพ้ืนที่ของร ปสี่เหลี่ยมและ
ร ปวงกลม 
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบร ปและพ้ืนที่ของร ปสี่เหลี่ยม
และร ปวงกลม 
4. การหาพื้นที่ของร ปหลายเหลี่ยม 
โดยแบ่งเป็นร ปสามเหลี่ยมและ/หรือ 
ร ปสี่เหลี่ยม 
5. การคาดคะเนพื้นที่ของร ป
สี่เหลี่ยมเป็นตารางเมตร  ตาราง
เซนติเมตร  และตารางวา 
6. การหาปริมาตรหรือความจุของ 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและโจทย์ปัญหา 
 

      8 

13 การอ่านแผนภ มิ 
และกราฟเส้น 

ค 5.1 ป.6/1 - ป.6/2 
ค 6.1 ป.6/1 - ป.6/6  
ท 1.1 ป.6/7 

1. การอ่านแผนภ มิแท่ง
เปรียบเทียบ 
2. การอ่านกราฟเส้น 
3. การอ่านแผนภ มิร ปวงกลม 

8 

14 การเก บรวบรวมข้อม ล   
น าเสนอข้อม ล  และ 
ความน่าจะเป็น 

ค 5.1 ป.6/1 - ป.6/2  
ค 5.2 ป.6/1 
ค 6.1 ป.6/1 - ป.6/6  
 

1. การเก บรวบรวมข้อม ล 
2. การเขียนแผนภ มิแท่ง
เปรียบเทียบ 
3. การเขียนกราฟเส้น 
4. ความน่าจะเป็น 
 

10 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)  5 

รวมทั้งสิ้น  ตลอดปี  160 
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โครงสร้างรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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โครงสร้างรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ช.ม.) 

1 ตัวเรา พืช และสัตว์ ว 1.2 
ป.1/1 
ป.1/2 

มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสม
ในการด ารงชีวิต โดยส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายจะท าหน้าที่ร่วมกันใน
ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ  ใ น
ชีวิตประจ าวันมนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ เพ่ือการด ารงชีวิต ดังนั้นมนุษย์
จึงควรใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
อย่างถ กต้อง ปลอดภัย และต้อง
รักษาความสะอาดของร่างกายอย ่
เสมอพืชและสัตว์มีส่วนต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน 
เพ่ือให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต 

28 

2 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น ว 1.1 
ป.1/1 
ป.1/2 

บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนาม
หญ้าใต้ต้นไม้แหล่งน้ า อาจพบพืช
และสัตว์หลายชนิดอาศัยอย ่บริเวณ
ที่แตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์
แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อม
ข อ ง แ ต่ ล ะ บ ริ เ ว ณ จ ะ มี ค ว า ม
เหมาะสมต่อการรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ที่อาศัยอย ่ในแต่ละบริเวณตก
ต่างกันไป หากสภาพแวดล้อมใน
บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอย ่เกิด
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 

12 
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ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ช.ม.) 

3 วัสดุและการเกิดเสียง ว 2.1 
ป.1/1 
ป.1/2 
ว 2.3 
ป.1/1 

วัสดุที่น ามาใช้ท าวัตถุท่ีเป็นของเล่น
และของใช้มีหลายชนิด เช่น ผ้า 
กระดาษ ยาง เป็นต้น วัสดุแต่ละ
ชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ความ
แข ง พ้ืนผิว เป็นต้น เราสามารถ น า
สมบัติของวัสดุแต่ละชนิดมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้ วัสดุ
บางอย่างสามารถ น ามาประกอบ
กันเพ่ือท าเป็นวัตถุต่าง ๆ ได้เสียง
เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ
วั ต ถุ ที่ ท า ให้ เ กิ ด เ สี ย ง เ รี ย ก ว่ า 
แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด เ สี ย ง  ซึ่ ง มี ทั้ ง
แหล่งก าเนิดเสียงตามธรรมชาติ
และแหล่งก าเนิดเสียงที่มนุษย์สร้าง
ขึ้ น  เ สี ย ง เ ค ลื่ อ น ที่ อ อ ก จ า ก
แหล่งก าเนิดเสียงทุกทิศทาง 

22 

4 หินและท้องฟ้า ว 3.1 
ป.1/1 
ป.1/2 
ว 3.2 
ป.1/1 

บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 
และดาว ซึ่ งในเวลากลางวันจะ
มอง เห นดว งอาทิ ตย์ และอาจ
มองเห นดวงจันทร์บางเวลาในบาง
วัน แต่ไม่สามารถมองเห นดาวได้ใน
เวลากลางวันไม่สามารถมองเห น
ดาวเนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่า
จึงกลบแสงของดาว ส่วนในเวลา
กลา งคื นจะมอง เห นดา ว แล ะ
มองเห นดวงจันทร์เกือบทุกคืนหินที่
อย ่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอก
เฉพาะตั วที่ สั ง เ กต ได้  เ ช่ น  สี  
ลวดลาย ความแข ง เป็นต้น 

1 
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โครงสร้างรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 เรียนร ้วิทยาศาสตร์ -      วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อย ่รอบตัวเรา 
วิธีการและขั้นตอนที่ใช้เพ่ือตอบ
ปัญหาที่เราสงสัย เรียกว่า วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
     ในการสืบเสาะความร ้อย่าง
เป็นระบบ เราควรฝึกฝนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้
เกิดความช านาญ เพ่ือให้สามารถ
ค้นหาคาตอบ และแก้ไขปัญหาได้
อย่างถ กต้องเหมาะสม 
     เ มื่ อ เ ร าท า กา รศึ กษาและ
แสวงหาความร ้ ต่ าง  ๆ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว 
จะเกิดจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งท าให้เรา
เป็นคนมีความสนใจใฝ่ร ้สิ่งต่าง ๆ มี
ความรับผิดชอบ เหตุมีผล และมี
ความซื่อสัตย์ 
 

3 

2 สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ว 1.3 
   ป.2/1 

     สิ่งที่อย ่รอบตัวเรามีท้ังที่เป็น
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิต
ต้องการอาหาร มีการหายใจ
เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลื่อนไหว 
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสืบพันธุ์ได้
ล กที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่
ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะ
ดังกล่าว 

9 

3 เรียนร ้ชีวิตพืช ว 1.2 
  ป.2/1 
  ป.2/2 
  ป.2/3 

     พืชต้องการน้ า  แสง เ พ่ือกา
เจริญเติบโต 
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก  
ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นผลภายในผลมีเมล ดเมื่อ

28 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

เมล ดงอก  ต้นอ่อนที่อย ่ภายใน
เมล ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ 
พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอก 
เ พ่ื อ สื บ พัน ธุ์ มี ผ ล ต่ อ ไป ไ ด้ อี ก
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอก 
 

4 วัสดุในชีวิตประจาวัน ว 2.1 
  ป.2/1 
  ป.2/2 
  ป.2/3 
  ป.2/4 

    วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการด ด
ซับน้ าแตกต่างกัน จึงน าไปท าวัตถุ
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันเช่น 
ใ ช้ ผ้ า ที่ ด ด ซั บ น้ า ไ ด้ ม า ก ท า
ผ้าเช ดตัว ใช้พลาสติกซึ่งไม่ด ดซับ
น้ า ท าร่ม 
     วัสดุบางอย่างสามารถน ามา
ผ ส ม กั น  ซึ่ ง ท า ใ ห้ ไ ด้ ส ม บั ติ ที่
เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ตามต้องการ เช่น แป้งผสมน้ าตาล
และกะทิ  ใช้ ท าขนมไทย  ป น
ปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษ ใช้ท า
กระปุก 
ออมสิน ป นผสมหิน ทราย และน้ า 
ใช้ท าคอนกรีต 
     การน าวัสดุมาท าเป็นวัตถุใน
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ขึ้นอย ่
กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้แล้ว
อาจน ากลับมาใช้ ใหม่ ได้  เช่น 
กระดาษใช้แล้วอาจน ามาท าเป็น
จรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ 

18 

5 แสงในชีวิตประจาวัน ว 2.3 
  ป.2/1 
  ป.2/2 

     แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิด
แสงทุกทิศทางเป็นแนวตรง เมื่อมี
แสงจากวัตถุมาเข้าตาจะท าให้
มองเห นวัตถุนั้นการมองเห นวัตถุที่
เป็นแหล่งก าเนิดแสง แสงจากวัตถุ
นั้นจะเข้าส ่ตาโดยตรง ส่วนการ
มองเห นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งก าเนิด
แสงต้องมีแสงจากแหล่งก าเนิดแสง

8 



359 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา
ถ้ามีแสงที่สว่างมาก ๆ เข้าส ่ตาอาจ
เกิ ด อันตรายต่ อตา ได้  จึ งต้ อ ง
หลีกเลี่ยงการมองหรือใช้แผ่นกรอง
แสงที่มีคุณภาพเมื่อจ าเป็น และ
ต้องจัดความสว่างให้เหมาะสมกับ
การทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
อ่านหนังสือ การด จอโทรทัศน์ การ
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท บเล ต 

6 ดินในท้องถิ่นของเรา ว 3.2 
  ป.2/1 
  ป.2/2 

     ดินประกอบด้วยเศษหิน ซาก
พืช ซากสัตว์ผสมอย ่ในเนื้อดิน มี
อ า ก าศและน้ า แ ท ร ก อย ่ ต า ม
ช่องว่างในเนื้อดิน ดินจ าแนกเป็น 
ดินร่วน ดินเหนียว และดินทราย 
ตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัว
ของดินซึ่ งมีผลต่อการ อุ้มน้ าที่
แตกต่างกันดินแต่ละชนิดน าไปใช้
ประ โยชน์ ได้ แตกต่ า งกั นตาม
ลักษณะและสมบัติของดิน 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



360 
 

โครงสร้างรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

  1 สิ่งที่อย ่รอบตัวเรา 
 

มฐ.  ว 1.2 ป.3/1. 
          ว 1.2 ป.3/2 
          ว 1.2 ป.3/3 
          ว 1.2 ป.3/4 
 มฐ.  ว 2..1.ป3/1  
 มฐ. ว 8.1.ป3/1 
       --ว 8.1.ป3/8 

-   การถ่ายทอดลักษะทาง
พันธุกรรม  
-   การปรับตัว 
 -   ชวีิตกับธรรมชาติ 
 -   ชวีิตกับความผ กพัน 
-   สาเหตุที่ชีวิบริเวณถ กท าลาย
และวิธีแก้ไข 

10 

  2 
 
 
 
 
 

ทรั พย ากร ธ ร รมช าติ
รอบตัวเรา 
 

มฐ.ว 2.2 ป.3/1.  
      ว 2.2. ป.3/2  
       ว 2.2. ป.3/3 
 มฐ ว 8.1.ป3/1 
     - ว 8.1.ป3/8 

1.  ก า ร ใ ช้ แ ล ะปัญหา ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
2.  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
3.  การใช้สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพยากร  
ธ ร รมชาติ ใ นท้ อ งถิ่ น แล ะ เห น
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ต่ อ ภ า พ
แวดล้อมในท้องถิ่น 

10 

3 สมบัติของวัสดุที่เป็นของ
เล่นของใช้ 
 

มฐ ว.3.1ป.3/1 
      ว.3.1ป.3/2 
มฐ ว.3.2ป.3/1 
      ว.3.2ป.3/2 
มฐ ว 8.1.ป3/1 
     - ว 8.1.ป3/8 

- สมบัติของวัสดุที่เป็น
ส่วนประกอบของของเล่น ของใช้         
- การใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละ
ชนิด      
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ 
เมื่อถ กแรงกระท า หรือท าให้ร้อน
ขึ้นหรือท าให้เย น 
 -  ประโยชน์และอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุ              

10 
 

  4 แรง 
และการเคลื่ อนที่ ของ
วัสดุ 

มฐ ว.4.1 ป.3/1 
       ว.4.1 ป.3/2 
มฐ ว 8.1.ป3/1 
     - ว 8.1.ป3/8 

1.  การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุเมื่อถ กแรงกระท า 
2 .  ผลของแรงดึงด ดของโลกที่
กระท าต่อวัตถ ุ

15 



361 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

5 ไฟฟ้า มฐ ว.5.1 ป.3/1 
       ว.5.1 ป.3/2 
มฐ ว 8.1.ป3/1 
     - ว 8.1.ป3/8 

1.  แหล่งพลังงานจากธรรมชาติ
และแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้
ผลิตไฟฟ้า 
2.  การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อย่างอย่างถ กต้อง ปลอดภัย และ
ประหยัด 

7 

6 น้ า มฐ ว.6.1 ป.3/1 
        
มฐ ว 8.1.ป3/1 
     - ว 8.1.ป3/8 

1.  แหล่งน้ าและการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 
2.  สมบัติและคุณภาพของน้ า 
3 . ประโยชน์ของน้ า  และการ
ประหยัด 

10 

7 อากาศรอบตัวเรา มฐ ว.6.1 ป.3/2 
       ว.6.1 ป.3/3 
มฐ ว 8.1.ป3/1 
     - ว 8.1.ป3/8 

1. สมบัติของอากาศ 
2. ส่วนประกอบและความส าคัญ
ของอากาศ 
3.ลักษณะของอากาศดีและอากาศ
เสียที่มีผลต่อสุขภาพ 
4. . การเคลื่อนที่ของอากาศ 
5.  เห นคุณค่าและความส าคัญของ
อากาศบริสุทธิ์ 

8 
 
 
 

8 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ มฐ ว.7.1 ป.3/1 
       
มฐ ว 8.1.ป3/1 
     - ว 8.1.ป3/8 

1  การขึ้นตกของดวงอาทิตย์  ดวง
จันทร์  
2. การเกิดกลางวันกลางคืน  
3. ข้างข้ึนและข้างแรม 
4. การก าหนดทิศ 

10 

   รวม 80 
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โครงสร้างรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 

ว 1.2 
   ป.4/1 
ว 1.3 
   ป.4/1 
   ป.4/2 
   ป.4/3 
   ป.4/4 

พืชดอกมีส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญได้แก่ 
ราก ล าต้น ใบ ดอก ผลและเมล ด 
ซึ่งส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะท าหน้าที่
ต่างกันไปสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด โดย
แต่ละชนิดจะมี ลั กษณะส าคัญ
บางอย่างเหมือนกันหรือแตกต่าง
กันไป ซึ่งสามารถใช้เป็นเกณฑ์ใน
การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม
พืช กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช
และสัตว์ในการจ าแนกพืชสามารถ
ใช้ลักษณะการมีดอกของพืชเป็น
เกณฑ์  และในการจ าแนกสัตว์
สามารถใช้การมีกระด กสันหลังเป็น
เกณฑ์ได้ ซึ่งสัตว์มีกระด กสันหลัง
มี5 กลุ่ม และสัตว์มีกระด กสันหลัง
แต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้ต่างกัน 

27 

2 แรงโน้มถ่วงของโลกและ
ตัวกลางของแสง 

ว 2.2 
   ป.4/1 
   ป.4/2 
   ป.4/3 
ว 2.3 
   ป.4/1 

แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงด ดที่
โลกกระท าต่อมวลของวัตถุทุกชนิด
ที่อย ่บนโลกและที่อย ่ใกล้โลก ซึ่งมี
ทิศทางเข้าส ่ศ นย์กลางของโลก ท า
ให้วัตถุมีน้ าหนักและตกลงส ่พ้ืนโลก 
ซึ่งสามารถวัดน้ าหนักของวัตถุได้
โดยใช้เครื่องชั่งสปริงมวลของวัตถุมี
ผ ล ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร
เคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมาก
จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยาก 
กว่าวัตถุท่ีมีมวลน้อยเมื่อมองสิ่งต่าง 
ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดมากั้นแสง 
จะท าให้มองเห นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจน
แตกต่างกันไป จึงจ าแนกวัตถุที่กั้น

13 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

แส ง  ไ ด้ เ ป็ น ตั ว กล า ง โ ป ร่ ง ใ ส 
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 

3 วัสดุและสสาร ว 2.1 
   ป.4/1 
   ป.4/2 
   ป.4/3 
   ป.4/4 

สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุที่เราสามารถ
สังเกตและทดสอบได้ เช่น ความ
แข ง สภาพยืดหยุ่น การน าความ
ร้อน การน าไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่ ง
สามารถน าวัสดุที่มีสมบัติในด้าน
ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้ต่างกัน
สสารในชีวิตประจ าวันมีหลายชนิด 
แ ต่ ล ะ ช นิ ด อ า จ อย ่ ใ น ส ถ า น ะ
ของแข ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่ง
สสารแต่ละสถานะอาจมีสมบัติบาง
ประการเหมือนกันหรือต่ างกัน 
สามารถสังเกตได้จากการต้องการที่
อย ่ ร ปร่าง การใช้เครื่องมือใน 
การวัดมวลและปริมาตร 

28 

4 ระบบสุริยะและการ
ปรากฏของดวงจันทร์ 

ว 3.1 
   ป.4/1 
   ป.4/2 
   ป.4/3 

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกพร้อมกับ
หมุนรอบตัว เอง ในขณะที่ โลก
ห มุ น ร อบ ตั ว เ อ ง จ ะท า ใ ห้ เ ร า
มอง เห นดวงจั นทร์ ปรากฏขึ้ น
ทางด้ านทิศตะวันออกและตก
ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งหมุนเวียน
เป็นแบบร ปซ้ า ๆ ดวงจันทร์เป็น
ทรงกลม แต่ร ปร่างของดวงจันทร์ที่
ปรากฏ 
ในแต่ละวันจะแตกต่างกัน ดวง
จันทร์จะมีร ปร่างปรากฏเป็นเสี้ยว
โดยจะมีขนาดเพ่ิมขึ้นในแต่ละวัน
จนเต มดวง และมีขนาดลดลงจน
มองไม่ เห นดวงจันทร์  จากนั้ น
ร ปร่างปรากฏ 
ของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้น
จนสว่างเต มดวงอีกครั้งและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบร ปซ้ า ๆ 
ทุกเดือนระบบสุริยะนั้นเป็นระบบที่
มีดวงอาทิตย์เป็นศ นย์กลาง 

12 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

และมีดาวบริวารโคจรอย ่โดยรอบ 
ประกอบด้วยดาวเคราะห์8 ดวง 
รวมทั้งดวงจันทร์บริวารของดาว
เคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาว
เคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุ
ขนาดเล กอ่ืน ๆ โคจรอย ่รอบดวง
อาทิตย์ ดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวง
อาทิตย์แต่ละดวงจะมีขนาดของ
ดาว ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ และ
คาบการโคจรรอบดวงอาทิ ตย์
แตกต่างกันไป 
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โครงสร้างรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

ล ำดับที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชม.) 

1. เรียนรู้วิทยาศาสตร์  -     วิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับสิ่ งต่าง  ๆ ที่อยู่ รอบตัว 
วิธีการและขั้นตอนที่ใช้เ พ่ือตอบ
ปัญหาที่สงสัย เรียกว่า วิธีการทาง 
วิทยาศาสตร์   ในการสืบเสาะหา
ความรู้อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนควร
ฝึกฝน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้เกิดความช านาญ 
เพ่ือให้ สามารถค้นหาค าตอบได้
อย่างถูกต้อง     เมื่อท าการศึกษา
แ ล ะ แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์แล้ว 
ผู้เรียนจะเกิดจิตวิทยาศาสตร์   
 

3 

2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ว 1.1      
ป.5/1      
 ป.5/2       
ป.5/3       
ป.5/4  
ว 1.3     
 ป.5/1     
  ป.5/2 

  สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ต่าง ๆ จะ
มี โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ที่  
เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ เพ่ือ
ให้ด ารงชีวิตและอยู่รอดได้ ซึ่ง ใน
แหล่งที่อยู่หนึ่ งๆ สิ่ งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน   และ
สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต เพ่ือประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต    สิ่งมีชีวิตทั้งพืช 
สัตว์ และมนุษย์ เมื่อเจริญเติบโต
เต็มที่แล้ว จะ มีการสืบพันธุ์ เ พ่ือ
เพ่ิมจ านวนและด ารงชีวิต โดยลูกท่ี
เกิ ดมาจะ  ได้ รั บการถ่ ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ 
จึงท าให้มี ลักษณะที่คล้ายกับพ่อ
แม่ แต่จะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

19 

3 แรงในชีวิตประจ าวัน ว 2.2     
 ป.5/1     
ป.5/2  

  แรงลัพธ์  คือ ผลรวมของแรง
หลายแรงที่กระท าต่อวัตถุ เดียวกัน
ในทิศทางเดียวกัน หรือผลต่างของ

8 
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ล ำดับที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชม.) 

 ป.5/3      
 ป.5/4      
 ป.5/5 

แรงสองแงที่กระท าต่อ วัตถุในทิศ
ทางตรงข้ามกัน ส าหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่ง
แรงลัพธ์จะมีค่าเป็น ศูนย์      แรง
เสียดทาน คือ แรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุสอง ชนิด เพ่ือ
ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ และ
มีทิศทางตรงข้ามกับ การเคลื่อนที่
ของวัตถุนั้นๆ 

4 พลังงานเสียง ว 2.3     
 ป.5/1      
 ป.5/2      
 ป.5/3       
ป.5/4       
ป.5/5 

เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของ
วัตถุที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียง เสียง
เคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางโดยอาศัย
ตัวกลาง ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว 
และอากาศ มาถึงหูของเรา     เสียง
จากแหล่งก าเนิดเสียงต่าง ๆ จะมี
เสียงสูง เสียงต่ า หรือมี เสียงดัง 
เสียงค่อย แตกต่างกัน หากเสียงมี
ความดั งมาก ๆ จะ ก่อให้ เกิด
อันตรายต่อการได้ยินเสียงของเรา 
 
 

10 

5 การเปลี่ยนแปลง ว 2.1      
ป.5/1     
 ป.5/2      
 ป.5/3       
ป.5/4 

  การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ที่ไม่
ท าให้เกิดสารใหม่ และสามารถท 
าให้สสารนั้นกลับคืนสู่สภาพ เดิมได้ 
โดยเมื่อเพ่ิมความร้อนให้กับสสาร
ถึงระดับหนึ่งจะท าให้ สสารที่เป็น
ข อ ง แ ข็ ง เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ะ เ ป็ น
ของเหลว เรียกว่า การ หลอมเหลว 
และเมื่อเพ่ิมความร้อนต่อไปจนถึง
อี ก ร ะ ดั บ ห นึ่ ง  ข อ ง เ ห ล ว จ ะ
เปลี่ ยน เป็นแก๊ส  เรี ยกว่ า  การ
กลายเป็นไอ แต่เมื่อลด ความร้อน
ลงถึงระดับหนึ่ ง แก๊สจะเปลี่ยน
สถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การ
ควบแน่น และถ้าลดความร้ อน
ต่อไปอีกจนถึงระดับ หนึ่งของเหลว

16 
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ล ำดับที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชม.) 

จะเปลี่ ยนสถานะเป็นของแข็ ง 
เรียกว่า การแข็งตัว สสารบางชนิด
สามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง
เป็ นแก๊ ส โดย ไม่  ผ่ านการ เป็ น
ของเหลว เรียกว่า การระเหิด ส่วน
แก๊สบางชนิด สามารถเปลี่ ยน
สถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการ
เป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด
กลับ  
การละลาย คือ การที่ใส่สารลงใน
น้ าแล้วสารนั้นผสมรวมเป็น เนื้อ
เดียวกันกับน้ าได้ทุกส่วน แสดงว่า
สารเกิดการละลาย เรียก สารผสม
ที่ได้ว่าสารละลาย การละลายเป็น
การเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพ 
เพราะไม่ท าให้เกิดสารใหม่       การ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสาร คือ 
การเปลี่ยนแปลงทาง เคมีของสาร 
โดยเมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไป แล้ว
ท าให้มีสารใหม่ เกิดขึ้น ซึ่งมีสมบัติ
ต่างจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิด
เดียวเกิดการ เปลี่ยนแปลงแล้วมี
สารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากมีสี
หรือกลิ่น ต่างจากสารเดิม มีฟอง
แก๊สหรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือมี
การ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ      
เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว 
สารสามารถเปลี่ ยนกลับ  เป็น
สารเดิมได้ จัดเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับได้ เช่น การ หลอมเหลว 
การกลายเป็นไอ การละลาย แต่
ส า ร บ า ง อ ย่ า ง ห า ก  เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถเปลี่ยน
กลับเป็นสารเดิมได้ จัดเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ เช่น 
การเผาไหม้ การเกิด สนิม 
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ล ำดับที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชม.) 

6 แ ห ล่ ง น้ า แ ล ะ ล ม ฟ้ า 
อากาศ 

ว 3.2      
ป.5/1      
 ป.5/2       
ป.5/3      
 ป.5/4       
ป.5/5 

บนโลกของเรามีทั้ งน้ า จืดและ
น้ าเค็ม ซึ่งอยู่ในแหล่งน้ าต่าง ๆ ที่มี
ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน เช่น ทะเล แม่น้ า 
และแหล่งน้ าใต้ดิน เช่น น้ าบาดาล 
น้ าทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ าเค็ม
มากกว่ าน้ าจืด  ซึ่ งน้ า  จืดที่ เ รา
สามารถใช้ได้มีน้อยมากประมาณ 
2.5% ถ้าเรียงล าดับ ปริมาณน้ าจืด
จากมากไปน้อยจะอยู่ที่ธารน้ าแข็ง
และพืดน้ าแข็ง น้ าใต้ดิน ชั้นดิน
เยือกแข็งคงตัวและน้ าแข็งใต้ดิน 
ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้น
ในบรรยากาศ บึง แม่น้ า และน้ าใน 
สิ่งมีชีวิต      น้ าจืดที่มนุษย์สามารถ
น ามาใช้ไดมีปริมาณน้อยมาก เรา
จึงควร ใช้น้ าอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และร่วมกันอนุรักษ์น้ า     วัฏจักร
น้ า เป็นการหมุนเวียนของน้ าที่มี
แบบรูปซ้ าเดิม และ ต่อเนื่องกัน
ระหว่างน้ าในบรรยากาศ น้ าผิวดิน 
และน้ าใต้ดิน จึง ท าให้สิ่งมีชีวิต
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้      สภาพ
อ า ก า ศ ร อ บ ๆ  ตั ว เ ร า  มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมี
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
ของน้ าในรูปแบบต่างๆ จึง ท าให้
เกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง น้ าค้างแข็ง 
และหยาดน้ าฟ้า (หิมะ ฝน และ
ลูกเห็บ) ได ้

15 

7 ดาวบนท้องฟ้า ว 3.1      
ป.5/1     
  ป.5/2 

  ดาวที่ มอง เห็ นบนท้อ ง ฟ้ า ใน
อวกาศมีทั้ ง ดาวฤกษ์ และดาว 
เคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิด
แสงจึงสามารถมองเห็นได้ ส่วน 
ดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง 
แต่เราสามารถมองเห็นได้ เนื่องจาก
แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาว

9 
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ล ำดับที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชม.) 

เคราะห์ แล้ วสะท้ อน  เข้ าสู่ ต า         
ในการมองเห็นกลุ่ มดาวฤกษ์มี
รูปร่างต่าง ๆ เกิดจาก จินตนาการ
ของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่
ปรากฏในท้องฟูา แต่ละกลุ่มมีดาว
ฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันที่ต าแหน่ง
คงที่ และมี เส้นทางการขึ้นและตก
ตามเส้นทาง เดิมทุกคืน  ซึ่ งจะ
ปรากฏ ต าแหน่งเดิม  การสังเกต
ต าแหน่งการขึ้นและตกของดาว
ฤกษ์ และกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถท า
ได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศ 
และมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ  
โดยผู้สังเกตสามารถใช้มือใน การ
ประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกต
ดาวในท้องฟ้าได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



370 
 

โครงสร้างรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 เราเจริญเติบโต ว 1.1   ป.6/1 
          ป.6/3 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7 
ป.6/8  

มนุษย์มีการเจริญเติบโตและมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตั้งแต่วัย
แรกเกิดจนถึงวัยผ ้ใหญ่ ซึ่งในการ
เจริญเติบโตและการด ารงชีวิต มนุษย์
จ าเป็นต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

6 

2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ว 1.1   ป.6/2 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7 
ป.6/8  

อวัยวะต่างๆ ของร่างกายคนเรามี
การท างานสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระบบ โดยระบบย่อยอาหารท า
หน้าที่ย่อยอาหารให้เป็น
สารอาหารขนาดเล ก แล้วด ดซึม
เข้าส ่ระบบหมุนเวียนเลือด ขณะที่
ระบบหายใจท าหน้าที่น าแก๊ส
ออกซิเจนเข้าส ่ร่างกาย และแก๊ส
ออกซิเจนนี้จะท าให้สารอาหารเกิด
การเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็น
พลังงานที่ร่างกายน าไปใช้ได้ 

9 

3 ชีวิตสัมพันธ์ ว 2.1   ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ว 8.1 ป.6/2 
ป.6/3 ป.6/6 
ป.6/7 ป.6/8  

ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อย ่ต่างๆ จะมีความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในร ปของ
โซ่อาหารและสายใยอาหาร ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

6 

4 รักษ์โลก  
รักษ์ทรัพยากร 

ว 2.2   ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7 

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ใน
แต่ละท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และการเพิ่ม
ของทรัพยากรมนุษย์ ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงและ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดย
ธรรมชาติและมนุษย์มีผลต่อ

6 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ป.6/8 สิ่งมีชีวิต ท าให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

5 เรียนร ้เรื่องสาร ว 3.1   ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/6 
ป.6/7 ป.6/8 

สารอาจปรากฏอย ่ในสถานะ
ของแข ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่ง
การจ าแนกสารอาจจ าแนกโดยใช้
สถานะหรือสมบัติอ่ืนเป็นเกณฑ์ 
และการแยกสารบางชนิดที่ผสม
ออกจากกัน อาจท าได้โดยการร่อน 
การตกตะกอน การกรอง การ
ระเหิด การระเหยแห้ง 

9 

6 สารในชีวิตประจ าวัน ว 3.1   ป.6/4 
 ป.6/5 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/6 
ป.6/7 ป.6/8 

การใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์
ในการจ าแนก จะต้องค านึงถึง
สมบัติของสาร และอาจต้องแยก
สารให้เหมาะสมในการใช้งาน เพื่อ
ความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

5 

7 เมื่อสารมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ว 3.2   ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7  

เมื่อสารเกิดการละลายหรือเปลี่ยน
สถานะ จะยังคงแสดงสมบัติของ
สารเดิม แต่เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีจะท าให้มีสาร
ใหม่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลง
ของสารเคมีมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

5 

8 วงจรไฟฟ้า ว 5.1   ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7 
ป.6/8    

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ประกอบด้วย 
แหล่งก าเนิด 
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุที่
กระแสไฟฟ้าผ่านได้เป็นตัวน า
ไฟฟ้า ส่วนวัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่าน
ไม่ได้เป็นฉนวนไฟฟ้า การต่อ
วงจรไฟฟ้าสามารถท าได้ทั้งแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 

7 

9 แม่เหล กไฟฟ้า ว 5.1   ป.6/5 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 

สายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านจะ
เกิดสนามแม่เหล กรอบสายไฟ 

7 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7 
ป.6/8 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท า
สนามแม่เหล กไฟฟ้า 

10 หินในท้องถิ่นของเรา ว 6.1   ป.6/1 
 ป.6/2 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7 
ป.6/8 

หินแต่ละชนิดสามารถจ าแนกได้ 
โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 
หรืออาจจ าแนกตามลักษณะการ
เกิดได้ ซึ่งหินแต่ละชนิดสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน
ขึ้นอย ่กับสมบัติของหินชนิดนั้น 

6 

11 ธรณีพิบัติภัย ว 6.1   ป.6/3 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7 
ป.6/8 

ธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมนุษย์จึง
ต้องเรียนร ้และปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยต่างๆ 

4 

12 ปรากฏการณ์ของโลก ว 7.1   ป.6/1 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7 
ป.6/8 

โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ 
เป็นดวงดาวที่มีความสัมพันธ์กัน 
ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ ท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ต่างๆ แต่เมื่อโลก 
ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ โคจร
มาอย ่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ท า
ให้เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา 
และสุริยุปราคา 

6 

13 เทคโนโลยีอวกาศ ว 7.2   ป.6/1 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7 
ป.6/8 

ความก้าวหน้าและประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศท าให้มนุษย์
น ามาใช้ประโยชน์ในการส ารวจ
สภาพอากาศ การสื่อสาร และอ่ืนๆ 

4 
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โครงสร้างรายวิชา 
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โครงสร้างรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 พระพุทธศาสนา  
และศาสนาอ่ืนๆ 

ส 1.1     
ป. 1/1  
          
         

การศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติ
ของศาสดา ที่ตนนับถือท าให้เกิด
ความศรัทธาและเห นแบบ อย่างที่
ดีซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่าง
ใน การด าเนินชีวิต 

4 

2 แบบอย่างที่ดี ส 1.1     
ป. 1/2 

แบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดที่ได้จากประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ที่
เ คารพศรัทธา  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการประพฤติปฏิบัติ
ตน 

4 

3 หลักธรรมน าความสุข  ส 1.1     
ป. 1/3 
              
ป. 1/4 
  

หลักธรรมของศาสนาและการเห น
คุณค่าของการสวดมนต์แผ่เมตตา
ก่อให้ เกิดความศรัทธาสามารถ
ยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต และพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตน นับถือ 

8 

4 ชาวพุทธที่ดี  ส 1.2     
ป. 1/1 
              
ป. 1/2 
            
ป. 1/3 

การประพฤติตนอย่างถ กต้องตาม
หลั กการของศาสนาและการ
บ าเพ ญประโยชน์ต่อวัดหรือ ศาสน
สถาน การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ และการปฏิบัติตนในศาสนพิธี
และวันส าคัญทางศาสนาถือเป็น
การส่ ง เสริมจิ ตสาธารณะของ
ตนเองและเป็นการธ ารงไว้ของ
ศาสนาที่ตน นับถือ 

4 

5 ความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในครอบครัวและ
โรงเรียน  

ส 2.2     
ป. 1/1 
            
ป. 1/2 
 

สมาชิกทุกคนในครอบครัวและ
โรงเรียนปฏิบัติตนตามบทบาท 
สิ ท ธิ แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง ต น ด้ ว ย
ความผิดชอบ ย่อมส่งผลต่อการอย ่
ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง ส ง บ สุ ข แ ล ะ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

4 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

6 สมาชิกท่ีดีของครอบครัว
และโรงเรียน 

ส 2.1     
ป. 1/1 
 

การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ค ร อบ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน และการมีเหตุผลยอมรับ
ฟังความคิดเห นของผ ้อ่ืนเป็นสิ่งที่
เราควรปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถอย ่
ร่วมกับคนอ่ืนในครอบครัวและ
โรงเรียนได้อย่างมีความสุข 

6 

7 การท าความดี ส 2.1     
ป. 1/2 
 

บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่าง
กัน แต่ก สามารถท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อสั งคม ส่ งผลให้ผ ้
ปฏิบัติและผ ้ที่อย ่ชิดใกล้มีความ
ภาคภ มิใจและมีความสุข 

4 

8 ประชาธิปไตยใน
ครอบครัวและโรงเรียน 

ส 2.2     
ป. 1/3 
 

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 
ย่อมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ท ากิ จกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ป ล ก ฝั ง พ้ื น ฐ า น ส า คั ญ ข อ ง
ประชาธิปไตยต่อเยาวชน 

8 

9 สินค้าและบริการใน
ชีวิตประจ าวันของเรา 

ส 3.1     
ป. 1/1  
ป. 1/3 
  

สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ ใ ช้ อ ย ่ ใ น
ชีวิตประจ าวันนั้นมีจ านวนมากและ
หลากหลาย เราจึงควรเลือกใช้
ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด 

6 

10 จ่ายเป็น ออมได้       ไม่
ขัดสน 

ส 3.1     
ป. 1/2 

การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
ซื้อสินค้าและบริการที่ไม่เกินตัว
และคุ้มค่า และร ้จักเก บออมไว้ย่อม
ส่งผลดีต่อสภาพความเป็นอย ่ ใน
การด าเนินชีวิต 

6 

11 ท างานดี มีความสุข ส 3.2    
 ป. 1/1 

การท างานที่ก่อให้เกิดรายได้อย่าง
สุจริตนั้น ย่อมส่งผลดีต่อความสงบ
สุขของครอบครัวและสังคม 

6 

12 สิ่งแวดล้อมรอบตัว ส 5.1     
ป. 1/1 
ส 5.2     
ป. 1/3 

สิ่งต่างๆ รอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น  ซึ่ งมีผลต่อการด า เนินชีวิต 
ดั ง นั้ น เ ร า จึ ง ต้ อ ง จั ด ร ะ เ บี ย บ

4 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

สิ่งแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน 
เพ่ือที่จะสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
มีความสุขและปลอดภัย 

13 ที่ตั้งและแผนผัง ส 5.1     
ป. 1/2       
ป. 1/3 
ป. 1/4 
 

การบอกต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่อย ่
รอบตัวเรานั้น จะต้องร ้ทิศหลัก 
และที่ ตั้ ง ของสิ่ ง ต่ า งๆ  โดย ใช้
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ 
ทิศของสิ่งเหล่านั้น 

6 

14 สภาพอากาศ มนุษย์กับ
สภาพแวดล้อม 

ส 5.1    
ป. 1/5 
ส 5.2     
ป. 1/1 
ป. 1/2 
 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ในรอบวัน และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม จะมีผลต่อ
มนุษย์ดังนั้นเราจึงต้องร ้จักปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เพ่ือด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



377 
 

โครงสร้างรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1. เรียนร ้ศาสนา ส 1.1       
   ป.2/1                     
   ป.2/2       
   ป.2/7  

ศ า ส น า ทุ ก ศ า ส น า ล้ ว น แ ต่ มี
ความส าคัญ                              และ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระท า
ความ ดีซึ่ งศาสนิกชนทุกคนพึง
ศึกษาประวัติศาสดา ของศาสนาที่
ตนนับถือ และน าแบบอย่างที่ดี ไป
เป็นแนวปฏิบัติตน 

3 

2. หลักธรรมน าความสุข ส 1.1       
   ป.2/4 

การเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรม โอวาท 3 ด้วยการไม่ท า
ชั่ว ท าความดี  ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ 
ย่อมท าให้ผ ้ปฏิบัติด าเนิน ชีวิตไป
ในทางท่ีถ กต้อง 

8 

3. เราท าความด ส 1.1      
    ป.2/3         
    ป.2/5  

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมค า
สอนของ ศาสนาที่ตนนับถือ และ
การศึกษาการท า ความดีของบุคคล
จากตัวอย่างต่างๆ รวมทั้ง เห น
คุณค่าของการท าความดีเหล่านั้น 
ช่วยให้พัฒนาตนเพ่ือการอย ่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุข ในสังคม 

4 

4. ชาวพุทธที่ดี ส 1.1      
   ป.2/6  
ส 1.2      
   ป.2/1    
   ป.2/2 

ชาว พุทธที่ ดี พึ งปฏิ บั ติ ตนตาม
มรรยาทชาว พุทธ ศาสนพิธี พีธี
กรรม และวันส าคัญทาง ศาสนาได้
ถ กต้อง และสวดมนต์ แผ่เมตตา มี
สติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ 

6 

5. กฎของการอย ่ร่วมกัน ส 2.1       
   ป.2/1        
   ป.2/3     
   ป.2/4 

ข้อตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย 
เป็นสิ่งที่ ก าหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ
หรือข้อบังคับในการ  อย ่ร่วมกัน 
เพ่ือให้คนจ านวนมากสามารถอย ่ 
ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกันโดย
จะต้องยอมรับ ความคิด ความเชื่อ
และการปฏิบัติของบุคคล อ่ืนที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ

8 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ตลอดทั้ ง  ต้ อ ง เ ค า รพ ใ น สิ ท ธิ
เสรีภาพของตนเองและผ ้อ่ืน 

6. เด กดีมีมารยาท ส 2.1      
   ป.2/2  

การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
เกี่ยวกับความ เคารพ การยืน การ
เดิน การฟัง การทักทาย   การแต่ง
กายอย่างเหมาะสม ย่อมท าให้เป็น
ผ ้ที่ มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

6 

7. ชุมชนของเรา ส 2.2      
   ป.2/1              
   ป.2/2  

ส ม า ชิ ก ทุ ก ค น ใ น ชุ ม ช น มี
ความสัม พันธ์ที่ ดี ต่ อกัน  มีการ
ช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชนการ
ด าเนิน งานในโรงเรียนและชุมชน
จะเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โดย
ผ ้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

6 

8. สินค้าและบริการกับ 
การใช้จ่ายอย่าง 
เหมาะสม 

ส 3.1      
   ป.2/1               
   ป.2/2              
   ป.2/3              
   ป.2/4  

สิ นค้ าและบริ การล้ วนมาจาก
ท รั พ ย า ก ร จึ ง ค ว ร  ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด การร ้
ที่มา ของรายได้และร ้จักบันทึก
รายรับและรายจ่าย ของครอบครัว 
ท าให้วางแผนการใช้จ่ายได้อย่าง 
เหมาะสมกับรายได้ รวมทั้งสามารถ
เก บออมเงิน เพ่ือใช้จ่ายในยามจ 
าเป็น 

12 

9. การแลกเปลี่ยนสินค้า 
และบริการ 

ส 3.2      
   ป.2/1              
   ป.2/2 

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
สามารถท า ได้  ทั้ ง ใช้ เ งิ น เป็น
สื่อกลางและไม่ใช้เงิน ทั้งผ ้ซื้อและ 
ผ ้ ข า ยมี บทบาทส า คัญ  แล ะมี
ความสัมพันธ์กัน 

7 

10. สิ่งแวดล้อมรอบตัว ส 5.1      
   ป.2/1 
ส 5.2      
   ป.2/1               
   ป.2/2              
   ป.2/4 

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่ปรากฏ
ระหว่างบ้านกับ โรงเรียน มีทั้ ง
สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและ 
สิ่ ง แ ว ดล้ อมที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า ง ขึ้ น 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการ 
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งการศึกษา

8 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ฟ้ืนฟ  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็น
หน้าที่ของทุกคนที่ ต้องช่วยกันด แล 

11. เครื่องมือทาง ภ มิศาสตร์ ส 5.1 
   ป.2/2 

พ้ืนผิวโลกมีขนาดกว้างใหญ่ เราไม่
สามารถไป ศึกษายังสถานที่จริงได้ 
การใช้เครื่องมือทาง ภ มิศาสตร์ 
ได้แก่ แผนผัง แผนที่ร ปถ่าย ล กโลก 
เข้ามาช่วย จะท าให้เราร ้ว่าพ้ืนที่นั้น
อย ่ ใน  ต าแหน่ งและมีลั กษณะ
อย่างไร 

6 

12. ความสัมพันธ์ระหว่าง 
โลก ดวงอาทิตย์ และ               
ดวงจันทร์ 

ส 5.1      
   ป.2/3  
ส 5.2      
   ป.2/3  

โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์มี
ค ว าม  สั ม พัน ธ์  กั นท า ใ ห้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ 
เช่น กลางวัน-กลางคืน ข้างขึ้น-
ข้างแรม น้ าขึ้นน้ าลง ฤด กาล เป็น
ต้น ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว ล้วนมี
ผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

6 

รวม 80 
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โครงสร้างรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 ศาสนา ส1.1  ป3/1 
อธิบายความส าคัญของ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ห รื อ
พร ะ พุทธศ าสน า   หรื อ
ศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะ
ที่ เป็นรากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย 
ส1.1  ป3/2 
สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การ
บ า เ พ ญ เ พี ย ร จ น ถึ ง
ปรินิพพาน  หรือประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
ส1.1  ป3/3 
ชื่นชมและบอกแบบอย่าง
การด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก  ชาดก/
เรื่ อ ง เล่ าและศาสนิ กชน
ตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด 
ส1.1  ป3/4 
บ อ ก ค ว า ม ห ม า ย 
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  
ส1.1  ป3/5 
แสด งคว าม เ ค า ร พ พร ะ
รัตนตรัย  และปฏิบัติตาม
หลั กธรรมโอวาท 3  ใน
พระ พุทธศ าสน า   หรื อ
หลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
หรือพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือพุทธประวัติตั้ งแต่การ
บ าเพ ญเพียร จนถึงปรินิพพาน การ
ด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ความส าคัญของพระไตรปิฎก 
เคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมโอวาท 3  

6 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ส1.1  ป3/6 
เห นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่ เป็นพ้ืนฐาน
ข อ ง ส ม า ธิ ใ น พ ร ะ พุ ท ธ 
ศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ส1.1  ป3/7 
บอกชื่อ ความส าคัญและ
ปฏิบัติตน ได้อย่างเหมาะสม
ต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนา
อ่ืนๆ 
ส1.2  ป3/1 
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
สาวก ศาสนสถาน  ศาสน
วัตถุของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนดได้ถ กต้อง 
ส1.2  ป3/2 
เห นคุณค่า และปฏิบัติตน
ในศาสนพิธีพิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามที่
ก าหนดได้ถ กต้อง 
ส1.2  ป3/3 
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

พ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ความส าคัญและปฏิบัติตน ได้อย่าง
เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสน
สถาน และศาสนบุคคลของศาสนา
อ่ืน ๆปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม 
และวันส าคัญทางศาสนา ตามที่
ก าหนดได้ถ กต้องแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิก
ชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

6 

3 วิถีชีวิตของเรา ส 2.1  ป3/1 
สรุปประโยชน์และปฏิบัติตน
ตามประเพณีและวัฒนธรรม
ในครอบครัวและท้องถิ่น 
ส 2.1  ป3/2 
บอกพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตของตนเอง และผ ้อ่ืนที่
อย ่ ในกระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 
ส 2.1  ป3/3 

ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น
ครอบครัวและท้องถิ่นการด าเนิน
ชีวิตของตนเองและผ ้ อ่ืนที่อย ่ ใน
กระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ความส าคัญของวันหยุด ราชการที่
ส าคัญบุคคลซึ่ งมี ผลงานที่ เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของ
ตน 

6 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

อธิบายความส าคัญของ
วันหยุดราชการที่ส าคัญ    
ส 2.1  ป3/4 
ย ก ตั ว อ ย่ า ง บุ ค ค ล ซึ่ ง มี
ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

4 หลักประชาธิปไตย 

 

ส 2.2  ป3/1                              
ร ะบุ บทบาทหน้ า ที่ ข อ ง
สมาชิกของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประชาธิปไตย 
ส 2.2  ป3/1   
วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสินใจใน
ชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชน
โดยวิธีการออกเสียงโดยตรง
และการเลือกตัวแทนออก
เสียง                     
ส 2.2  ป3/1      
ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง
ในชั้นเรียน/โรงเรียนและ
ชุ มชนที่ เ ป็ นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม                         

หน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตยความ
แตกต่างของกระบวนการการ
ตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและ
ชุมชนการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจาก
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
 

6 

5 ทรัพยากรกับการผลิต
และการบริโภค 

ส 3.1  ป 3/1                                     
จ าแนกความต้องการและ
ความจ าเป็นในการใช้สินค้า
และบริการในการด ารง ชีวิต 
ส 3.1  ป 3/2 
วิ เคราะห์การใช้จ่ ายของ
ตนเอง                                    
ส 3.1  ป 3/3                                     
อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มี
อย ่จ ากัดมีผลต่อการผลิต
แ ล ะ บ ริ โ ภ ค สิ น ค้ า แ ล ะ
บริการ 

ความต้องการและความจ าเป็นใน
การใช้สินค้าและบริการในการด ารง 
ชี วิ ต ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง ต น เ อ ง
ทรัพยากรที่มีอย ่จ ากัดมีผลต่อการ
ผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

6 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

6 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา ส 5.1  ป3/1                                       
ใ ช้ แ ผ น ที่  แ ผ น ผั ง  แ ล ะ
ภาพถ่ายในการหาข้อม ลทาง
ภ มิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ส 5.1  ป3/2 
เขียนแผนผังง่ายๆ เพ่ือแสดง
ต าแหน่งที่ตั้ งของสถานที่
ส าคัญในบริ เวณโรงเรียน
และชุมชน                                    
ส 5.1  ป3/3   
บ อก ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
ลักษณะกายภาพกับลักษณะ
ทางสังคมของชุมชน                                    
ส 5.2  ป3/1                                       
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 

แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการ
หาข้อม ลทางภ มิศาสตร์ในชุมชน
ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน ลักษณะ
กายภาพกับลักษณะทางสังคมของ
ชุ ม ช น  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 

5 

10 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ส 5.2  ป3/2                                       
อ ธิ บ า ย ก า ร พ่ึ ง พ า
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติในการ
สนองความต้องการพ้ืนฐาน
ข อ ง ม นุ ษ ย์  แ ล ะ ก า ร
ประกอบอาชีพ 
ส 5.2  ป3/3  
อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและ
การก่อให้ เกิดมลพิษโดย
มนุษย ์
ส 5.2  ป3/4      
อธิบายความแตกต่างของ
เมืองและชนบท                               
ส 5.2  ป3/5                                       
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมในชุมชน   

การพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนอง
ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ 
และการประกอบอาชีพมลพิษ           
และการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ 
ความแตกต่างของเมืองและชนบท
การ เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
 

5 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๑ ประวัติและ 
ความส าคัญของ 
ศาสนา 
 
 
 

ส 1.1 ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/8 
 

ศาสนามีความส าคัญในฐานะเป็น
ศ นย์รวมจิตใจของศาสนิกชน 
การศึกษาประวัติของศาสนา 
ศาสดาของแต่ละศาสนา จะท าให้
เกิดความเข้าใจศาสนาต่าง ๆ มาก
ขึ้น และ 
สามารถอย ่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 

๔ 

๒ หลักธรรมของศาสนา  
 

ส 1.1 
 ป.4/4 
ป.4/7 
 

ศาสนาต่าง ๆ จะมีหลักธรรมค า
สอนที่แตกต่างกันการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ เพื่อให้อย ่ร่วมกันเป็นชาติได้
อย่างสมานฉันท์ 

๓ 

๓ เชื่อมั่นในการท า 
ความดี 
 
 

ส 1.1  
ป.4/3 
ป.4/5 
 

แบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติพระสาวก ชาดก 
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
เป็นแนวทางให้เกิดการท าความดี
ของตนเอง บุคคลในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชนตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๔ 

๔ ศาสนิกชนที่ดี  
 

ส 1.1 
 ป.4/6 
ส 1.2 
 ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/3 

ศาสนิกชนที่ดีต้องประพฤติปฏิบัติ
ตนใน  ศาสนพิธี และพิธีกรรมใน
วันส าคัญทางศาสนา ตามมรรยาท
ของศาสนาและมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาศาสนสถานที่ตนนับถือ 
 

๗ 

๕ สมาชิกท่ีดีของชุมชน  
 

ส 2.1  
ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/3 
ป.4/5 

สมาชิกท่ีดีของชุมชนย่อมต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
เป็นผ ้น าและผ ้ตามที่ดี และค านึงถึง
สิทธิพ้ืนฐานที่เด กทุกคนพึงได้รับ 
และสามารถอย ่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 

๗ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๖ วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

ส 2.1 ป.4/4 วัฒนธรรมเป็นแบบแผนของวิถีกา
รด าเนินชีวิตซึ่งมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละท้องถิ่น 

๕ 

๗ การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย 
 
 
 

ส 2.2 ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/3 
 

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ประชาชนมี
บทบาท หน้าที่ เสรีภาพ และ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย ร่วมกันไปเลือกตั้ง 
เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่
มีบทบาทส าคัญต่อการปกครอง 

๖ 

๘ การบริโภคสินค้าและ 
บริการ 
 

ส 3.1 ป.4/1 
ป.4/2 
 

ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
สินค้าและบริการนั้นมีหลาย
ประการ ซึ่งขึ้นอย ่กับผ ้ซื้อ ผ ้ขาย 
ตัวสินค้าซึ่งผ ้บริโภคมีสิทธิพ้ืนฐาน 
และรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ในฐานะผ ้บริโภค 

๘ 

๙ เศรษฐกิจพอเพียง  
 

ส 3.1 ป.4/3 
 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีดุลย
ภาพ 

๕ 

๑๐ เศรษฐกิจชุมชนใน 
ประเทศไทย 
 
 

ส 3.2 ป.4/1 ในแต่ละชุมชนย่อมมีอาชีพ สินค้า 
และบริการต่างๆ ที่ผลิตในชุมชน 
จึงต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกันภายใน
ชุมชน มีการสร้างความเข้มแข งให้
ชุมชนด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตใน
ชุมชน 

๖ 

๑๑ เงินทองของมีค่า 
 

ส 3.2 ป.4/2 เงินมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ 
ในแต่ละประเทศจะมีสกุลเงินที่ใช้
ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

๕ 

๑๒ การใช้แผนที่และ 
ภาพถ่าย 

ส 5.1 ป.4/1 
 

แผนที่และร ปถ่ายเป็นเครื่องมือที่ใช้
แสดงลักษณะทางกายภาพ แหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
จังหวัดของตน 

๔ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ เรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

๑๓ จังหวัดของเรา  
 
 

ส 5.1  
ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/3 

- แผนที่และร ปถ่ายเป็นเครื่องมือที่
ใช้แสดงลักษณะทางกายภาพ 
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ
ในจังหวัดของตน 
- ลักษณะทางกายภาพส่งผลให้เกิด
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ
ในจังหวัด 

๘ 

๑๔ สิ่งแวดล้อมในจังหวัด  
 
 

ส 5.2 
 ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/3 
 

- ภ มิประเทศ ภ มิอากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในจังหวัดและ
ขณะเดียวกันการด าเนินชีวิตของ
คนในจังหวัดก ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ของจังหวัดด้วย 
- การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
จังหวัด 
- การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
เป็นหน้าที่ของทุกคนในจังหวัด 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 80 
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โครงสร้างรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

ความส าคัญและ 
ประวัติศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
หลักธรรมของศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียนร ้แบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาสนิกชนที่ดี 

ส 1.1 ป.5/1วิเคราะห์
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ใน
ฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและหลักในการ
พัฒนาชาติไทย  
ส 1.1 ป5/2สรุปพุทธ
ประวัติตั้งแต่เสด จกรุง
กบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจ
ส าคัญ หรือประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
ส 1.1 ป.5/5แสดงความ
เคารพพระรัตนตรัย  และ
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท3 ใน
พระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 
ป.5/7ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสิ่งแวดล้อม 
 
 
ส 1.1 ป.5/3เห นคุณค่า 
และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
ก าหนด 

การศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติ
ของศาสดา 
อ่ืน ย่อมทาให้ได้คุณธรรมอันเป็น
แบบอย่าง 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 
 
 
 
การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย 
และปฏิบัติ 
ตนตามหลักไตรสิกขา หลักธรรม
โอวาท 3 ใน 
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ 
ตนนับถือ ย่อมทาให้สามารถพัฒนา
ตนและ 
สิ่งแวดล้อมไปในทางที่ถ กต้อง 
การศึกษาพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์
ของศาสนาต่าง ๆ ประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกช
ตัวอย่าง ทาให้ได้ข้อคิดจาก
คุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง เพ่ือ
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต 
 
 
ศาสนิกชนที่ดีพึงจัดกิจกรรมตาม
ศาสนาที่ตน 
นับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ 
ปฏิบัติตน 
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ป.5/4อธิบาย
องค์ประกอบ และ
ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือ  
 
ส 1.1 ป.5/6เห นคุณค่า
และสวดมนต์แผ่เมตตา มี
สติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ
ในพระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
 
 
 

  ส 1.2 ป5/1                                             
จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่
ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มี
ประโยชน์ และปฏิบัติตน
ถ กต้อง 
ส 1.2 ป5/2 
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันส าคัญ
ทางศาสนา ตามที่ก าหนด 
และอภิปรายประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
ส 1.2 ป5/3 
มีมรรยาทของความเป็นศา
สนิกชนที่ดี ตามท่ีก าหนด 

วันส าคัญทางศาสนา 
อย่างเหมาะสม มีมรรยาท สวด
มนต ์แผ่เมตตา 
และมีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิ 

 

5 พลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตย 
 

ส 2.1 ป5/1                                                      
ยกตัวอย่างและปฏิบัติตน
ตามสถานภาพ  บทบาท   
สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่
ในฐานะพลเมืองดี  

การอย ่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม
นั้น ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตาม
สภาพ บทบาท สิทธิ เสรี-ภาพ และ
หน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองดี 

5 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

สิทธิเด ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมและ 
ภ มิปัญญาท้องถิ่น 

ส 2.1 ป5/2     
ระบุบทบาทหน้าที่ และ
วิธีการเข้าด ารงต าแหน่ง
ของผ ้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
ส 2.1 ป.5/3เห นคุณค่า
วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อ
การด าเนินชีวิตใน
สังคมไทย 
ส 2.1 ป5/4    
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และเผยแพร่ภ มิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน 
 
 
 

เด กทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตรอด 
สิทธิที่จะ 
ได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับ
การพัฒนา 
สิทธิที่จะมีส่วนร่วม ดังนั้น ทุกฝ่าย
ต้องมีส่วน 
ร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด กจาก
การละเมิด 
สิทธิ 
วัฒนธรรมไทยและ ภ มิปัญญา
ท้องถิ่นมี 
ความส าคัญต่อการดาเนินชีวิตใน
สังคมไทย 
ดังนั้น ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ 
และเผยแพร่วัฒนธรรมและภ มิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ในชุมชน 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

8 การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ส 2.2 ป.5/1อธิบาย
โครงสร้างอ านาจหน้าที่
และความส าคัญการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ป.5/2ระบุบทบาทหน้าที่
และวิธีการด ารงต าแหน่ง
ของผ ้บริหารท้องถิ่น 
ป.5/3วิเคราะห์ประโยชน์
ที่ชุมชนจะได้รับจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการ
กระจาย 
อานาจการปกครองส่วนกลางไปส ่
ท้องถิ่น 
โดยมีการกาหนดโครงสร้าง อานาจ 
บทบาท 
หน้าที่ วิธีการเข้าดารงต าแหน่งของ
ผ ้บริหาร 
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีการดาเนิน
งานที่ทาให้ 
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ดังนั้น การ
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญต่อ
ท้องถิ่น 

3 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

9 การผลิตสินค้า 
และบริการ 

ส 3.1 ป5/1                                                            
อธิบายปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการ 
  
 

ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
ประกอบด้วย 
ที่ดิน แรงงาน ทุน และ
ผ ้ประกอบการ และยัง 
มีปัจจัยอื่นที่เป็นตัวกาหนดปริมาณ
สินค้าและ 
บริการ ซึ่งส่งผลให้การผลิตสินค้า
และบริการ 
ในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน 

6 

10 ธนาคารและการ 
ก ้ยืมเงิน 

ส 3.2 ป 5/1                                                      
อธิบายบทบาทหน้าที่
เบื้องต้นของธนาคาร 
ส 3.2 ป 5/2 
จ าแนกผลดีและผลเสีย
ของการก ้ยืม 
 

ธนาคาร เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่รับ
ฝากเงิน 
และให้ก ้ยืมเงิน ซึ่งการก ้ยืมเงินมีทั้ง
ผลดีและ 
ผลเสีย 

6 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

เศรษฐกิจพอเพียง 
และสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียนร ้ภ มิภาคจาก 
แผนที่และร ปถ่าย 

ส 3.1 ป5/2   
ประยุกต์ใช้แนวคิดของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน 
ส 3.1 ป5/3 
อธิบายหลักการส าคัญและ
ประโยชน์ของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส 5.1 ป 5/1                                                                 
ร ้ต าแหน่ง (พิกัดภ มิศาสตร์ 
ละติจ ด ลองจิจ ด)  ระยะ  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
หลักการ 
ส าคัญให้ประชาชนดาเนินชีวิตอย ่
บนความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภ มิคุ้มกันที่ 
ดีในตัว เป็นแนวทางส าคัญในการ
ทากิจกรรม 
ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน 
สอดคล้องกับหลักการส าคัญของ
สหกรณ ์จึง 
ควรนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ 
หลักการส าคัญของสหกรณ์ไป
ประยุกต์ใช้ให้ 
เกิดประโยชน์ 
ภ มิภาคของเรามีขนาดพ้ืนที่ใหญ่ 
เราไม่ 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ทิศทางของภ มิภาคของ
ตนเอง 
 

สามารถศึกษาด้วยการไปด จาก
พ้ืนที่จริงได้ 
ทั้งหมด การใช้เครื่องมือทาง
ภ มิศาสตร์ที่เป็น 
แผนที่และร ปถ่ายเข้ามาช่วย จะทา
ให้เรา 
เรียนร ้ลักษณะทางกายภาพใน
ภ มิภาคของเรา 
ได้ง่ายและเกิดความเข้าใจได้มาก
ขึ้น 

13 ลักษณะทางกายภาพที่
ส่งผลต่อสิ่งต่าง ๆ 

ส 5.1 ป 5/2   
ระบุลักษณะภ มิลักษณ์ที่
ส าคัญในภ มิภาคของ
ตนเองในแผนที่ 
 
 

ลักษณะทางกายภาพในภ มิภาค
เป็นปัจจัย 
หลักท่ีทาให้เกิดแหล่งทรัพยากร
และสถานที่ 
ส าคัญในภ มิภาค ซึ่งล้วนส่งผลต่อ
วิถีการ 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
สิ่งแวดล้อมใน 
ภ มิภาคของเรา 

ส 5.1 ป 5/3    
อธิบายความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะทางสังคมใน
ภ มิภาคของตนเอง 
 
 
 
ส 5.2 ป 5/1    
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
และการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภ มิภาค  
ส 5.2 ป 5/2 
อธิบายอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมใน
ภ มิภาค 

ดาเนินชีวิตของเรา ซึ่งเราสามารถ
ศึกษาแหล่ง 
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
ภ มิภาคของ 
เราได ้โดยใช้แผนที่และร ปถ่าย 
 
สิ่งแวดล้อมล้วนมีความส าคัญต่อกา
ดารงชีวิต 
ของเรา โดยสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพมี 
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและการ
ย้ายถิ่นของ 
ประชากร ส่วนสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติมี 
อิทธิพลส าคัญที่ก่อให้เกิดวิถีการดา
เนินชีวิต 
ของ ผ ้คนในภ มิภาค เมื่อสิ่ง 
แวดล้อมมี 
ความส าคัญต่อตัวเรา จึงเป็นหน้าที่
ของพวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ส 5.2 ป 5/3 
น าเสนอตัวอย่างที่สะท้อน
ให้เห นผลจากการรักษา
และการท าลาย
สภาพแวดล้อม และเสนอ
แนวคิดในการรักษา
สภาพแวดล้อมในภ มิภาค 

เราทุกคนที่ต้องช่วยกันด แลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
ให้ดารงคงอย ่และมีสภาพดี
ตลอดไป 
 

รวม 80 
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โครงสร้างรายวิชา 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1. 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

ศาสนาต่างๆ 
 
 
 
 
 
เรียนร ้สิ่งที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักธรรมน าความสุข 
 
 
 
 
 
ศาสนิกชนที่ดีและศาสน
พิธีน่าร ้ 

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

วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็น
ศาสนาประจ าชาติหรือความส าคัญ
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุ
สังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือ
ประวัติศาสดาที่ตน         นับถือ
ตามท่ีก าหนด 
เห นคุณค่าและประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  
เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 
วิเคราะห์ความส าคัญและเคารพ
พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขา
และหลักธรรมโอวาท  3  ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
ชื่นชมการท าความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนา  พร้อมทั้ง
บอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
เห นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  
และบริหารจิต  เจริญปัญญา  มีสติ
ที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ  เพ่ือแก้ปัญหาอบายมุข
และสิ่งเสพติด 
อธิบายหลักธรรมส าคัญของศาสนา
อ่ืน โดยสังเขป 

9 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
5 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

อธิบายลักษณะส าคัญของ ศาสน
พิธี  พิธีกรรมของศาสนาอ่ืน ๆ  
และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 

  ส 1.2  ป. 6/1 
 
ส 1.2  ป. 6/2 
 
ส 1.2  ป. 6/3 
 
 
ส 1.2  ป. 6/4 

อธิบายความร ้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง 
ๆ  ในศาสนสถาน  และปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสม 
มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชน
ที่ดีตามที่ก าหนด 
อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วม
ในศาสนพิธี   พิธีกรรม    และ
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา
ตามที่ ก าหนดและปฏิบัติตนได้
ถ กต้อง 
แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตน
นับถือ 

 

5. 
 
6. 
 
 
 
7 

กฎหมายน่าร ้ 
 
วัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลง 
 
ข้อมุลข่าวสาร 

ส 2.1  ป. 6/1 
 
ส 2.1  ป. 6/2 
 
ส 2.1  ป. 6/3 
 
ส 2.1  ป. 6/4 
 
ส 2.1  ป. 6/5 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและ
ชุมชน 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  
วัฒนธรรมตามกาลเวลาและธ ารง
รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 
แสด งออกถึ ง ม า ร ย าท ไทย ได้
เหมาะสม  ถ กกาลเทศะ 
อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ มคนใน
สังคมไทย 
ติดตามข้อม ลข่าวสาร  เหตุการณ์
ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน  เลือกรับ
และใช้ข้อม ล  ข่าวสารในการเรียนร ้
ได้เหมาะสม 

6 
 
6 
 
 
 
6 

8 กิจกรรมประชาธิปไตย ส 2.2  ป. 6/1 
 
ส 2.2  ป. 6/2 
 

เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐบาล 

6 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ส 2.2  ป. 6/3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่
ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
และประเทศ อภิปรายบทบาท  
ความส าคัญในการใช้เสียงเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย 

9 ใช้ทรัพยากร 
อย่างประหยัด 

ส 3.1  ป. 6/1 
ส 3.1  ป. 6/2 
ส 3.1  ป. 6/3 
 

อธิบายบทบาทของผ ้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบอธิบายบทบาทของ
ผ ้บริ โภคที่ ร ้ เท่าทันบอกวิธีและ
ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่นยืน 

7 

10 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท า ง
เศรษฐกิจ 

ส 3.2  ป. 6/1 
 
ส 3.2  ป. 6/2 

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผ ้ผลิต  
ผ ้บริโภค  ธนาคารและรัฐบาล 
ยกตั ว อย่ า ง ก า ร ร วมกลุ่ ม ทา ง
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 

6 

11 เครื่องมือทางภ มิศาสตร์ ส 5.1  ป. 6/1 
 
 
ส 5.1  ป. 6/2 

ใช้เครื่องมือทางภ มิศาสตร์  (แผนที่  
ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ)  ระบุลักษณะ
ส าคัญทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศ อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศ 

8 

12 
 
 
 
 
13 

ลักษณทางกายภาพ 
 
 
 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

ส 5.2  ป. 6/1 
 
ส 5.2  ป. 6/2 
 
 
ส 5.2  ป. 6/3 

วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่ งแวดล้อม ทางธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ 
อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
แ ล ะ ผ ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงนั้น จัดท าแผนการใช้
ทรัพยากรในชุมชน 

9 

รวม 80 
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โครงสร้างรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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โครงสร้างรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 ช่วงเวลาและการ
เรียงล าดับเหตุการณ์ 
 

ส 4.1 ป.1/1, ป.1/2 
 
 

1. ปฏิทินเป็นเครื่องมือบอก
ช่วงเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน 
และปี 
2. การด าเนินชีวิตในช่วงเวลาต่าง 
ๆ จะแตกต่างกัน การเรียงล าดับ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวัน จะท าให้สามารถ
ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

12 

2 ประวัติความเป็นมา       
ของตนเองและครอบครัว  
 

ส 4.1 ป.1/3 
 

ประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวสามารถสืบค้นได้โดย
สอบถามผ ้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้
ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและ
ครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น 

5 

3 การด าเนินชีวิตในอดีต 
และปัจจุบัน 

ส 4.2 ป.1/1, ป.1/2 การด าเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
ซึ่งเป็นผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
การรับวัฒนธรรมจากภายนอก 

7 

4 สัญลักษณ์ท่ีส าคัญ              
ของชาติไทย 
 

ส 4.3 ป.1/1 
 

สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของชาติไทย
แสดงให้เห นถึงความเป็นไทยมี
คุณค่าและเป็นความภาคภ มิใจของ
คนไทย 

9 

5 ความภาคภ มิใจ           
ในความเป็นไทย 
 

ส 4.3 ป.1/2,ป.1/3 
 

แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห นถึงความเจริญงอกงาม
และความเป็นมาของชุมชนซึ่งเป็น
สิ่งที่น่าภาคภ มิใจ          และควร
อนุรักษ์ไว้ 
 

7 

รวม 40 
 

 
 



398 
 

โครงสร้างรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 ช่วงเวลาและการ
เรียงล าดับเหตุการณ์ 
 

ส 4.1 ป.2/1, ป.2/2 
 
 

1. การใช้ค าบอกช่วงเวลาเพ่ือ
แสดงเหตุการณ์ช่วยให้ทราบว่า  
เหตุการณ์ใดเป็นอดีต ปัจจุบันหรือ
อนาคต 
2. การเรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับตนเองและครอบครัว จะท า
ให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดข้ึน
ก่อน-หลัง และสามารถน าไปเล่าให้
ผ ้อื่นฟังได้ 

11 

2 ชุมชนของเรา 
  
 

ส 4.2 ป.2/1,ป.2/2 
 
 

1. การสืบค้นข้อม ลเกี่ยวกับชุมชน 
ท าให้เข้าใจประวัติความเป็นมาของ
ชุมชนและก่อให้เกิดความ
ภาคภ มิใจในชุมชน               
ของตนเอง 
2. วิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีต
จนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา ซึ่งก่อให้เกิดท้ังผลดี
และผลกระทบ              ต่อ
ชุมชน 

9 

3 บุคคลส าคัญ 
 

ส 4.3 ป.2/1 
 

บุคคลส าคัญ  คือบุคคลที่ท า
คุณประโยชน์ ต่อส่วนรวม ควรค่า
แก่การยกย่องและน ามาเป็น
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 
 

7 

4 วัฒนธรรมนา่ร ้ 
 

ส 4.3 ป.2/2 
 

1. วัฒนธรรมและประเพณีไทยเป็น
สิ่งที่ปฏบิัติสบืทอดต่อกันมา แสดงให้
เห นถึงความเจริญงอกงามทางดา้น
จิตใจของคน        ในสังคม 
2. ภ มิปัญญาไทยเป็นสิ่งทีบ่รรพบุรุษ
ได้สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนนิชีวิต 

13 

รวม 40 



399 
 

โครงสร้างรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 การใช้ศักราชตาม ปฏิทิน
ไทยและปฏิทินสากล
  
 

ส 4.1 ป.3/1 
 
 

พุทธศักราช หรือ พ.ศ. เป็นศักราช
ตามปฏิทินไทย คริสต์ศักราช หรือ 
ค.ศ. เป็นศักราชตามปฏิทินสากล 
ซึ่งนิยมใช้อย่างกว้างขวาง 

6 

2 เหตุการณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชน 
  
 

ส 4.1 ป.3/2 
 
 

การศึกษาเหตุการณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชน สามารถสืบค้น
ข้ อ ม ล ไ ด้ จ า ก ห ลั ก ฐ า น  แ ล ะ
แหล่งข้อม ลที่มีอย ่ในโรงเรียนและ
ชุมชน ซึ่งจะท าให้เข้าใจเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถ กต้อง 

7 

3 การตั้งถ่ินฐาน            
การด าเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
 

ส 4.2 ป.3/1,ป.3/2, 
ป.3/3 
 

1. การตั้งถิ่นฐานของชุมชนมีปัจจัย
ทางภ มิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม                
เป็นตั วก าหนดพัฒนาการของ
ชุมชน 
2. ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมในชุมชน เป็นสิ่งที่เกิด
จากความจ าเป็นในการด ารงชีวิต
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม และการรับ
วัฒนธรรมจากภายนอก 

9 

4 การสถาปนาอาณาจักร
ไทย 
 

ส 4.3 ป.3/1 
 

อาณาจักรไทยเป็นอาณาจักรที่
ก่ อ ตั้ ง ม า เ ป็ น เ ว ล า น า น  มี
พระมหากษัตริย์  ที่มีพระปรีชา
สามารถเป็นผ ้ปกครอง ท าให้ชาติ
ไทย เจริญรุ่ ง เ รื อ งสื บมาจนถึ ง
ปัจจุบัน 

8 

5 บุคคลส าคัญของไทย 
 

ส 4.3 ป.3/2, ป.3/3 
 

บุคคลส าคัญของไทย คือ บุคคลที่
ท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ  
เป็นผ ้มีความเสียสละ อดทน เพ่ือให้
ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน 

10 

รวม 40 



400 
 

โครงสร้างรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 การนับช่วงเวลาเป็น 
ทศวรรษ ศตวรรษ              
และสหัสวรรษ 

ส 4.1 ป.4/1 
 

การนับช่วงเวลา เป็นทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ เป็นการ
นับช่วงเวลา โดยแบ่งเป็น 10 ปี 
100 ปี 1,000 ปี เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการนับช่วงเวลา 

5 

2 ยุคสมัยและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 ป.4/2, ป.4/3 
 

1. ก า ร แ บ่ ง ยุ ค ส มั ย ท า ง
ประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น  2 
สมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
และสมัยประวัติศาสตร์ 
2. ยุ คสมั ยที่ ใช้ ในการศึ กษา
ประวัติศาสตร์ไทย แบ่งออกเป็น
สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัย
อยุ ธ ย า  สมั ย ธนบุ รี  และสมัย
รัตนโกสินทร์ 
3. การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ จ าเป็นต้องศึกษา
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
จากแหล่งข้อม ลต่าง ๆ หรือจาก
หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้น
รอง  เ พ่ือให้ข้อม ลที่ ได้มีความ
ถ กต้อง 

11 

3 พัฒนาการของมนุษย์  ใน
ดินแดนไทย 

ส 4.2 ป.4/1, ป.4/2 
 

ดินแดนไทยเป็นดินแดนที่มีมนุษย์
อาศัยอย ่มายาวนาน การตั้งถิ่น
ฐานและการด า เนินชีวิ ตของ
มนุษย์ในอดีตจะเคลื่อนย้ายไป
ตามแหล่งอาหาร จนพัฒนามา
เป็ นการตั้ ง ถิ่ น ฐ านอาศั ย อย ่
รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และ
เป็นอาณาจักร ไทยที่ สื บทอด
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

14 

4 อาณาจักรสุโขทัย ส 4.3 ป.4/1, ป.4/2, 
ป.4/3 

อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักร
ของคนไทย ที่อย ่บริ เวณลุ่มน้ า

10 



401 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

 เจ้าพระยาตอนบน  อาณาจักร
สุ โ ข ทั ย ไ ด้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ค ว า ม
เจริญรุ่งเรืองขึ้น และได้ถ่ายทอด
ความเจริญสืบเนื่องต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 ความเป็นมาของท้องถิ่น ส 4.1 ป.5/1, ป.5/2, 
ป.5/3 
 

การสืบค้นความเป็นมาของ
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์จะท าให้สามารถ
เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใน
ท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 

11 

2 การสร้างสรรค์      อารย
ธรรม 
 

ส 4.2 ป.5/1,ป.5/2 
 

การเข้ามาของชาวตะวันออก คือ 
จีนและอินเดีย และการเข้ามา
ของชาวตะวันตก            ส่งผล
ให้เกิดการรับวัฒนธรรมด้านต่าง 
ๆ    เช่น ด้านศาสนา ภาษา 
สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ 
วรรณกรรม เป็นต้น 

7 

3 อาณาจักรอยุธยา 
 

ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, 
ป.5/3, ป.5/4 
 

กรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรของ
ไทยที่มีพัฒนาการมายาวนาน 
และเป็นรากฐาน        ความ
เจริญของชาติไทยในปัจจุบัน 

14 

4 อาณาจักรธนบุรี 
 

ส 4.3 ป.5/1, ป.5/3, 
ป.5/4 
 

อาณาจักรธนบุรี เป็นอาณาจักร
ของไทยที่สมเด จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงสถาปนาขึ้นหลังจาก
เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า และ
พัฒนาขึ้นเป็นรากฐานของชาติ
ไทยในปัจจุบัน 
 

8 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ 
 

ส 4.1 ป.6/2 
 

1. ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ร า ว ท า ง
ประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ จะท าให้ข้อม ลที่ได้
มีความถ กต้องและชัดเจน 
2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็น
สิ่ งที่ ช่ วยยื นยั น เรื่ องราวทาง
ประวั ติ ศาสตร์  การน า เสนอ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์จะต้อง
ไ ม่ ขั ด แ ย้ ง กั บ ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร์ 

11 

2 ประเทศเพ่ือนบ้าน         
ของไทย 

ส 4.2 ป.6/1 
 

1. ประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทยเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน
ของไทย  การศึ กษาเรื่ อ งราว
เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน จะท า
ให้เข้าใจความเป็นมาของประเทศ
เพ่ือนบ้านที่ถ กต้องและน าไปส ่
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. อาเซียน คือ สมาคมที่เกิดจาก
การรวมกลุ่ มของประเทศใน
ภ มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

16 

3 อาณาจักรไทยสมัย 
รัตนโกสินทร์ 
 

ส 4.3 ป.6/1, ป.6/2, 
ป.6/3 
 

1. การศึกษาพัฒนาการของไทย 
สมัยรัตนโกสินทร์แบ่งออกเป็น 3 
ยุค คือ  ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ยุคปฏิร ปประเทศให้ เป็นแบบ
สมั ยใหม่  และ ยุ คปฏิ ร ปการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของแต่ละ
สมัยเป็นรากฐานความเจริญของ
ชาติไทยในปัจจุบัน 

13 



404 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

2. ในสมัยรัตนโกสินทร์มีบุคคล
ส า คั ญที่ ท า ป ร ะ โ ยชน์ ใ ห้ แ ก่
ประเทศชาติมากมาย ควรค่าแก่
การยกย่องและน าไปเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี
3. ภ มิปัญญาไทยเป็นความร ้ที่
บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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โครงสร้างรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชม.) 
1.ตัวเรา -  ร่างกายของเรา  พ 1.1 (ป1/1), (ป1/2) ๒ 

-  ฟันของเรา  พ 1.1 (ป1/1), (ป1/2) 2 
- ทบทวน  /  ทดสอบ - 2 

2. ชีวิต
และ
ครอบครัว 

-  ครอบครัวของเรา  พ 2.1 (ป1/1) 2 
-  เข้าใจตนเอง  พ 2.1 (ป1/2)  2 
-  ฉันเป็นใคร  พ 2.1 (ป1/3) 2 
- ทบทวน  /  ทดสอบ - 2 

3.การ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

-  สุขภาพของเรา  พ 4.1 (ป1/1) 2 
- อาการเจ บป่วยที่ควรร ้  พ 4.1 (ป1/2), (ป1/3) 2 
-  ทบทวน  /  ทดสอบ - 2 

4.ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต 

- ชีวิตที่ปลอดภัย  พ 5.1 (ป1/1), (ป1/3) 2 
-  ภัยจากการเล่น  พ  5.1 (ป1/2) 2 
- ทบทวน  /  ทดสอบ - 2 

5.กิจกรรม
หรรษา 

- เคลื่อนไหวขณะอย ่กับที่  พ3.1(ป1/1) 
พ3.2(ป1/1) 

2 

- เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่  พ3.1(ป1/1) 
พ3.2(ป1/1) 

2 

- เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์  
    

พ3.1(ป1/1) 
พ3.2(ป1/1) 

2 

- บทบาทสมมุติ  พ3.1(ป1/2) 
พ3.2(ป1/1), (ป1/2) 

2 

- เกมหรรษา  พ3.1(ป1/2) 
พ3.2(ป1/1), (ป1/2) 

2 

- กิจกรรมพาเพลิน  พ3.1(ป1/2) 
พ3.2(ป1/1), (ป1/2) 

2 

- ทบทวน  /  ทดสอบ - 2 

รวมเวลาเรียนต่อปี 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 
(ชม.) 

1.ร่างกาย 
ของเรา        

- อวัยวะภายในร่างกาย    พ 1.1 (1) - (2) 1 

-  ชีวิตมนุษย์     พ 1.1 (3) 2 

- ทบทวน / ทดสอบ - 1 

2.ชีวิตและ
ครอบครัว 

- ครอบครัวมีสุข     พ 2.1 (1)  2 

- เพ่ือนสนิท  มิตรสหาย    พ 2.1 (2) 2 

- เรียนร ้เรื่องเพศ     พ 2.1 (3) – (4) 2 

- ทบทวน / ทดสอบ - 1 

3. สร้าง
เสริม
สุขภาพ 

- สุขภาพของเรา    พ 4.1 (1)  2 

- อาหารดีมีประโยชน์     พ 4.1 (2) 2 

- ของเล่นของใช้ปลอดภัย    พ 4.1 (3)  2 

- บาดเจ บ  เจ บป่วย    พ 4.1 (4) – (5) 2 

- ทบทวน / ทดสอบ - 1 

4. ความ
ปลอดภัย 
ในชีวิต 

- อุบัติเหตุจากการเดินทาง    พ 5.1 (1)  2 

- การใช้ยา     พ 5.1 (2) 2 

- สารเสพติดและสารอันตราย   พ 5.1 (3)  2 

- สัญลักษณ์และป้ายเตือน    พ 5.1 (4)  2 

- อัคคีภัย     พ 5.1 (5) 2 

- ทบทวน / ทดสอบ - 1 
 5. 
กิจกรรม
หรรษา 

-  เคลื่อนไหวอย ่กับท่ี    พ 3.1 (1) 1 

-  เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ 
     

  พ 3.1 (1) 1 

-  เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์  
    

  พ 3.1 (1) 1 

-  การทรงตัว    พ 3.1 (1) 
  พ 3.1 (2)  

1 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 
(ชม.) 

-  การเล่นโลดโผน    พ 3.1 (1) 
  พ 3.1 (2)  
  พ 3.2 (1) 
  พ 3.2 (2) 

1 

-  เกมแสนสนุก    พ 3.1 (2)  
  พ 3.2 (1) 
  พ 3.2 (2) 

1 

-  การละเล่นพ้ืนเมือง    พ 3.1 (2)  
  พ 3.2 (1) 
  พ 3.2 (2) 

1 

- ทบทวน / ทดสอบ - 2 
รวมเวลาเรียนต่อปี 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 
(ชม.) 

1. การ
เจริญ 
เติบโต        

-  ร่างกายเติบโต     พ 1.1 ป.3/1 , ป.3/2 2 
-  เสริมสร้างการเจริญเติบโต    พ 1.1 ป.3/3 2 
- ทบทวน / ทดสอบ - 2 

2. ชีวิต
และ
ครอบครัว 

-  ครอบครัวมีสุข    พ 2.1 ป.3/1 , ป.3/2 2 
-  ภัยทางเพศ    พ 2.1 ป.3/3 2 
- ทบทวน / ทดสอบ - 2 

3. สร้าง
เสริม
สุขภาพ 

- อาหารกับสุขภาพ    พ 4.1 ป.3/2 , ป.3/3 2 
- การแปรงฟัน    พ 4.1 ป.3/4 2 
- ป้องกันโรค    พ 4.1 ป.3/1 2 
- สร้างเสริมสมรรถภาพ    พ 4.1 ป.3/5 2 
- ทบทวน / ทดสอบ - 2 

4. ความ
ปลอดภัย 
ในชีวิต 

-  อุบัติเหตุป้องกันได้    พ 5.1 ป.3/1 , ป.3/2 2 
-  ปฐมพยาบาล    พ 5.1 ป.3/3 2 
- ทบทวน / ทดสอบ - 2 

5. ออก
ก าลัง 
เพลินใจ 

-  เคลื่อนไหวร่างกาย    พ 3.1 ป.3/1 2 
-  เกมเบ ดเตล ด    พ 3.1 ป.3/2 

  พ 3.2  ป.3/1 
  พ 3.2  ป.3/2 

2 

- การละเล่นพ้ืนเมือง    พ 3.2 ป.3/1 
  พ 3.2 ป.3/2 

2 

- ทดสอบสมรรถภาพ    พ 4.1 ป.3/5 3 
- ทบทวน / ทดสอบ - 2 
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โครงสร้างรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 
(ชม.) 

1 ตัวเรา        - พัฒนาการของเรา    พ 1.1 ป.4/1  1 
-  กล้ามเนื้อและกระด ก    พ 1.1 ป.4/2 , ป.4/3 2 
- ทบทวน / ทดสอบ - 1 

2 ชีวิตและ
ครอบครัว 

- คนดีที่ทุกคนรัก     พ 2.1 ป.4/1  2 
- พฤติกรรมทางเพศ     พ 2.1 ป.4/2 , ป.4/3 2 
- ทบทวน / ทดสอบ - 1 

3 ด แล
สุขภาพ 

- สิ่งแวดล้อมรอบตัว    พ 4.1 ป.4/1 2 
- อารมณ์กับสุขภาพ    พ 4.1 ป.4/2 1 
- อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   พ 4.1 ป.4/3 2 
- ทบทวน / ทดสอบ - 1 

4 ชีวิต
ปลอดภัย 

- การใช้ยา    พ 5.1 ป.4/1 1 
- การปฐมพยาบาล     พ 5.1 ป.4/2 2 
- โทษของบุหรี่และสุรา    พ 5.1 ป.4/3 1 
- ทบทวน / ทดสอบ - 1 

5 
พัฒนาการ
เคลื่อนไหว 

- เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์    พ 3.1 ป.4/1 
  พ 3.1 ป.4/2 

2 

- จังหวะเพลินใจ    พ 3.1 ป.4/2 
  พ 3.2 ป.4/1 

2 

 
-  เกมหรรษา    

 พ 3.1 ป.4/3 
  พ 3.2 ป.4/1 

 
2 

- ทบทวน / ทดสอบ - 1 
6. กีฬา
เป็นยา
วิเศษ 

-  แฮนด์บอล    พ 3.1 ป.4/4 
  พ 3.2 ป.4/1 
  พ 3.2 ป.4/2 

3 

- แชร์บอล      พ 3.1 ป.4/4 
  พ 3.2 ป.4/1 
  พ 3.2 ป.4/2 

3 

- ห่วงข้ามตาข่าย    พ 3.1 ป.4/4 
  พ 3.2 ป.4/1 
  พ 3.2 ป.4/2 

3 

- สมรรถภาพทางกาย    พ 4.1 ป.4/4 3 
- ทบทวน / ทดสอบ - 1 

รวมเวลาเรียนต่อปี 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 
(ชม.) 

1. ตัวเรา - ระบบของร่างกาย  พ 1.1 ป.5/1 ,            
ป.5/2 2 

- ทบทวน  /  ทดสอบ - 1 
2. ชีวิต
และ
ครอบครัว 

- เพศของเรา  พ 2.1 ป.5/1 1 
- ครอบครัวและเพ่ือน  พ 2.1 ป.5/2 ,            

ป.5/3 1 

- ทบทวน  /  ทดสอบ - 1 
3. การ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

-  ด แลสุขภาพ  พ 4.1 ป.5/1 ,           
ป.5/2 1 

-  อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  พ 4.1 ป.5/3 2 
- โรคควรร ้  พ 4.1 ป.5/4 2 
-  ทบทวน  /  ทดสอบ - 1 

4. ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต 

- ยาน่าร ้   พ 5.1 ป.5/2 ,          ป.
5/3 2 

- สารเสพติด  พ 5.1 ป.5/1,             
ป.5/2,ป.5/3 2 

- สื่อสุขภาพ  
พ  5.1 ป.5/4 1 

- ทบทวน  /  ทดสอบ - 1 
5. กิจกรรม
พาเพลิน -  เคลื่อนไหวร่างกาย  พ 3.1 ป.5/1 ,            

ป.5/3 2 

-  กายบริหาร  พ 3.1 ป.5/1 3 

-  กิจกรรมหรรษา  
พ 3.1 ป.5/1 
พ 3.2 ป.5/1, 
ป.5/3, ป.5/4 

2 

-  กิจกรรมนันทนาการ  พ 3.1 ป.5/6  
พ 3.2 ป.5/1 2 

- ทบทวน  /  ทดสอบ - 2 
6. กีฬา
สร้าง
สุขภาพ - กรีฑา   

พ 3.1 ป.5/4,              
ป.5/5 
พ 3.2ป.5/2,              
ป.5/3,ป.5/4 
พ 4.1 ป.5/5 

2 

- ฟุตบอล   พ 3.1 ป.5/4,              
ป.5/5 3 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 
(ชม.) 

พ 3.2 ป.5/2,             
ป.5/3,ป.5/4 
พ 4.1 ป.5/5 

- ตะกร้อ   

พ 3.1 ป.5/4,              
ป.5/5 
พ 3.2 ป.5/2,            
ป.5/3,ป.5/4 
พ 4.1 ป.5/5 

3 

- สมรรถภาพทางกาย พ 4.1 ป.5/5 2 
- ทบทวน  /  ทดสอบ - 1 

รวมเวลาเรียนต่อปี 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 
(ชม.) 

1. ตัวเรา - ระบบในร่างกาย  พ 1.1ป.6/1,ป.6/2 2 
- ทบทวน  /  ทดสอบ - 2 

2. ชีวิต
และ
ครอบครัว 

-  มิตรสัมพันธ์   พ 2.1 ป.6/1 2 
-  เพศศึกษา   พ 2.1 ป.6/2 2 
- ทบทวน  /  ทดสอบ - 1 

3. การ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

- สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม  พ 4.1 ป.6/1 ,ป.6/3 2 
- โรคภัยป้องกันได้  พ 4.1 ป.6/2 2 
-  ทบทวน  /  ทดสอบ - 2 

4. ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต 

- ภัยธรรมชาติ    พ 5.1 ป.6/1,             
ป.6/2 2 

- สารเสพติด   พ  5.1 ป.6/3 1 
- ทบทวน  /  ทดสอบ - 1 

5. กิจกรรม  
พาเพลิน 

- เคลื่อนไหวร่างกาย   พ 3.1ป.6/1, ป.6/2 2 
- กายบริหาร  พ 3.1 ป.6/1 2 
- กิจกรรมแบบผลัด   พ 3.1 ป.6/1 2 

- ออกก าลังกายด้วยเกม   พ 3.2ป.6/1,               
ป.6/2,ป.6/3 2 

-  กิจกรรมนันทนาการ   พ 3.1 ป.6/5 ๑ 
- ทบทวน  /  ทดสอบ - 2 

6. กรีฑา -
กีฬา -  กรีฑา   

พ 3.1 ป.6/3,ป.6/4 
พ 3.2 ป.6/3,              
ป.6/4,  ป.6/6 

4 

-   ฟุตบอล /วอลเล่ย์บอล    
พ 3.1 ป.6/3,ป.6/4 
พ 3.2 ป.6/3,ป.6/4, 
ป.6/5,ป.6/6 

๒ 

-  ตะกร้อ   
พ 3.1 ป.6/3,ป.6/4 
พ 3.2 ป.6/3,ป.6/4, 
ป.6/5,ป.6/6 

3 

-  สมรรถภาพทางกาย   พ 4.1  ป.6/4 3 
- ทบทวน  /  ทดสอบ - 2 

รวมเวลาเรียนต่อปี 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 ลักษณะของสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเรา 

ศ 1.1  ป.1/1 สิ่งต่างๆ รอบตัวเราทั้งที่เกิดเอง 
ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างข้ึนต่างก มีร ปร่าง ลักษณะ 
และขนาดที่แตกต่างกัน 

3 

2 วัสดุและอุปกรณ์ 
งานศิลป์ 

ศ 1.1  ป.1/3 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
จ าเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานในการ     
ใช้วัสดุต่างๆ ให้เหมาะสมกับงาน 
รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการ
ท างาน ได้อย่างถ กต้องและ
ปลอดภัย 

3 

3 ทดลองสีสัน ศ 1.1  ป.1/4 การทดลองสีเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะวิธีหนึ่ง โดยใช้
วิธีการต่างๆ และใช้ความคิด
สร้างสรรค์         ในการ
ออกแบบภาพ ซึ่งจะต้องร ้จักใช้
วัสดุและอุปกรณ์ให้ถ กต้องด้วย 

3 

4 ภาพธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ศ 1.1  ป.1/2 
 ป.1/5 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อย ่
รอบ ตัวเรามีความแตกต่างกัน
ออกไป       ซึ่งเราสามารถวาด
ภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความร ้สึกของตนเอง    ที่มีต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
ได้อย่างเหมาะสม 

3 

5 งานศิลปะใน 
ชีวิตประจ าวัน 

ศ 1.2  ป.1/1 การศึกษาท าความเข้าใจงาน
ศิลปะ แต่ละประเภทที่อย ่รอบตัว
เรา จะท าให้เราสามารถจ าแนก
ประเภทของงานศิลปะเหล่านั้นได้
อย่างถ กต้อง และเห นคุณค่าของ
งานศิลปะนั้น 

3 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

6 ก าเนิดเสียง ศ 2.1 ป.1/1 
  

เสียงแต่ละเสียงจะมีลักษณะที่
แตกต่างกันไปตามแหล่งก าเนิด
เสียง ท าให้เกิดสีสันของเสียงที่
ผสมกลมกลืนกัน 

2 

7 เสียงดนตรี ศ 2.1 ป.1/2 
 

เสียงมีความดัง-เบา และความช้า-
เร วของจังหวะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ของเสียงที่จะพัฒนาน าไปส ่การ
เล่นดนตรี และการ    ขับร้อง
เพลง 

2 

8 ท่องกลอน ร้องเพลง ศ 2.1 ป.1/3 
  

การอ่านบทกลอนและเนื้อเพลงที่
ถ กต้องจะช่วยให้ผ ้เรียนร ้เกี่ยวกับ
จังหวะ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การขับร้องเพลง 

2 

9 ร้องเต้น         ประกอบ
เพลง 

ศ 2.1 ป.1/4 
  

การปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรีท าให้
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และมีความสุข 

2 

10 เพลงในชีวิตประจ าวัน ศ 2.1 ป.1/5 
  

บทเพลงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของคนเราและบาง
เพลงมีคุณค่าทางวัฒนธรรมควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้ 

2 

11 บทเพลงท้องถิ่น ศ 2.2 ป.1/1 
 ป.1/2 
  

เพลงพื้นเมืองเป็นเพลงที่คนใน
ท้องถิ่นสร้างสรรค์ขึ้นมา มี
เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตาม
ท้องถิ่น มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

3 

12 การแสดงบทบาทสมมุติ ศ 3.1 ป.1/1 
  

การเคลื่อนไหวเลียนแบบสิ่งต่างๆ 
เป็นพื้นฐานการฝึกแสดงละครและ
นาฏศิลป์ 

3 

13 ภาษาท่า ศ 3.1 ป.1/2 
  
  

ภาษาท่า เป็นทักษะพ้ืนฐานในการ
ฝึกการแสดงนาฏศิลป์และการ
แสดงละคร เพ่ือใช้บอกอารมณ์ 
ความร ้สึก หรือการกระท าของตัว
ละครแทนการใช้ค าพ ด 

3 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

14 การละเล่นของเด็กไทย ศ 3.2 ป.1/1 
  

การละเล่นของเด กไทย มีวิธีเล่น
และกติกาการเล่นที่แตกต่างกัน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ทั้ง
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ
แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย 

3 

15 การชมการแสดงและ
นาฏศิลป์ไทย 

ศ 3.1 ป.1/3 
ศ 3.2 ป.1/2 
  

การชมการแสดงนาฏศิลป์ ผ ้ชมที่ดี
ต้อง    มีมารยาทในการชม และ
ตั้งใจชมอย่างมีสมาธิ 

3 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 รูปร่าง รูปทรง 
ในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ศ 1.1 ป.2/1 ร ปร่าง ร ปทรงในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีหลายลักษณะ ซึ่ง
ล้วนแต่มีลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างกันไป 

3 

2 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป ์ ศ 1.1 ป.2/2 
 ป.2/3 

สิ่งต่างๆ ที่อย ่ในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยทัศนธาตุ
ต่างๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการ 
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 

3 

3 ภาพวาดจาก 
ประสบการณ์ 

ศ 1.1 ป.2/6 
 ป.2/7 

การวาดภาพจากประสบการณ์ 
เพ่ือ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัว ตนเองและเพ่ือนบ้าน 
จะต้องร ้จักเลือกงานทัศนศิลป์ใช้
ในการบรรยายเนื้อหาเรื่องราว 

3 

4 งานศิลปะภาพปะติด 
จากกระดาษ 

ศ 1.1 ป.2/5 

  

การสร้างภาพปะติดโดยการตัด
หรือ 
ฉีกกระดาษนั้น จะต้องท าตาม
ขั้นตอน โดยใช้และด แลรักษาวัสดุ
และอุปกรณ์อย่างถ กวิธี 

3 

5 งานทัศนศิลป์ 3 มิติ ศ 1.1 ป.2/4 
 ป.2/8 

การสร้างสรรค์งานโครงสร้าง
เคลื่อนไหวนั้น จะต้องมีทักษะ
พ้ืนฐานในการใช้วัสดุและอุปกรณ์
อย่างถ กต้อง เหมาะสม 

3 

6 งานศิลปะใน 
ชีวิตประจ าวัน 
 

ศ 1.2 ป.2/1 
 ป.2/2 

งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ใน
ท้องถิ่น มีวิธีการสร้างและใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งงาน
ทัศนศิลป์ที่พบเห นใน
ชีวิตประจ าวันเหล่านี้ล้วนมี
ความส าคัญ 

3 

7 เสียงและคุณสมบัติของ
เสียง 

ศ 2.1 ป.2/1 
 ป.2/2 

เสียงมีความแตกต่างกันหรือ
คล้ายคลึงกันตามแหล่งก าเนิดของ

3 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

เสียง และเสียงส ง-ต่ า ดัง-เบา 
ยาว-สั้นของดนตรี ท าให้เกิดสีสัน
ของเสียงตามคุณสมบัติของ
เสียงดนตรี 

8 สนุกกับดนตรี ศ 2.1 ป.2/3 
 

การเล่นเครื่องดนตรีประกอบ
เพลง จะต้องเล่นให้ถ กต้องตาม
จังหวะและท านองเพลง จึงจะ
เกิดความไพเราะและการ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
จะต้องสอดคล้องกับจังหวะและ
เนื้อหาของเพลง 

3 

9 เพลงไพเราะ ศ 2.1 ป.2/4 
 ป.2/5 

การขับร้องเพลงไทยและเพลงไทย
สากล จะต้องขับร้องให้สอดคล้อง
กับจังหวะท านองเพลง จึงจะ
ไพเราะและน่าฟัง ส่วนเพลงปลุก
ใจและเพลงสอนใจ เป็นเพลงที่มี
ความหมายและความส าคัญ 
รวมทั้งมีคติสอนใจ 

3 

10 ลักษณะเพลงท้องถิ่น ศ 2.2 ป.2/1 
 

บทเพลงในท้องถิ่นมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ทั้งเสียงร้องและเสียง
เครื่องดนตรีที่แตกต่างกันไปตาม
สภาพทางวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 

3 

11 ดนตรีกับกิจกรรม                    
ในวันส าคัญ 

ศ 2.2 ป.2/2 

 

การจัดกิจกรรมในวันส าคัญของ
โรงเรียน และวันส าคัญของชาติ
นั้น มักใช้ดนตรีเข้าไปเป็นส่วน
ร่วมของงาน 

2 

12 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ศ 3.1 ป.2/1 
 ป.2/2 

การเคลื่อนไหวขณะอย ่กับที่และ
เคลื่อนที่เป็นทักษะเบื้องต้นของ
การแสดงนาฏศิลป์ ซึ่งการ
เคลื่อนไหวเป็นการสะท้อน
อารมณ์ของตนอย่างอิสระ 

2 

13 ภาษาท่าและ              
นาฏยศัพท ์

ศ 3.1 ป.2/3 
 ป.2/4 

ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ เป็น
ทักษะพ้ืนฐานในการแสดง

2 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

นาฏศิลป์ไทย และการละคร จึง
ต้องฝึกให้มีความอ่อนช้อย 
สวยงาม 

14 การชมการแสดง ศ 3.1 ป.2/5 

 

การชมการแสดงที่ดี ผ ้ชมจะต้อง
มีหลักการชมที่ถ กต้อง รวมทั้ง
แสดงออกและปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม 

2 

15 การละเล่นพื้นบ้าน ศ 3.2 ป.2/1 
 ป.2/2 
 ป.2/3 

การละเล่นพื้นบ้าน สามารถ
เชื่อมโยงกับวิถีการด ารงชีวิตของ
คนไทยในภ มิภาคต่างๆ การละเล่น
ท าให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน คนในท้องถิ่นเกิดความ
ภาคภ มิใจ 

2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



421 
 

โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 รูปร่าง รูปทรง 
และทัศนธาตุ 

ศ 1.1 ป.3/1 
 ป.3/3 
 ป.3/9 

ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ จะเน้น ในเรื่อง เส้น สี 
ร ปร่าง ร ปทรง พ้ืนผิว และการจัด
กลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ  

3 

2 รูปร่าง รูปทรง ในงาน
ออกแบบ 

ศ 1.1 ป.3/10 การลงมือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 
สิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ต้องมีการ
ออกแบบให้มีร ปร่างร ปทรงที่
เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการ                  
ใช้งานและความสวยงาม 

3 

3 ภาพวาดภาพศิลป์  ศ 1.1 ป.3/2               
           ป.3/4 
 ป.3/6 
 ป.3/8 

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
ประเภทงานวาด จ าเป็นต้อง
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้ถ กต้อง
และเหมาะสมกับงานการวาด
ภาพระบายสี ควรฝึกการใช้เส้น 
ร ปร่าง ร ปทรง สี  และพ้ืนผิว 
เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดทั กษะและคว าม
ช านาญ จึงสามารถ ถ่ายทอด
ความคิดความร ้สึกของภาพที่วาด 
และร ้จักแสดงความคิดเห นเพ่ือ
พัฒนาผลงานของตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้น 

3 

4 งานปั้นพาเพลิน    ศ 1.1 ป.3/2               
            ป.3/5 
 ป.3/7 
 ป.3/8 

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
ประเภท งานปั้น จ า เป็นต้อง
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้ถ กต้อง
และเหมาะสมกับงานการท างาน
ปั้น ควรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เ ท ค นิ ค  วิ ธี ก า ร ใ ห้ ถ ก ต้ อ ง
เหมาะสมตามงานและความถนัด
ของผ ้สร้างงาน นอกจากนั้นต้อง
ร ้จักแสดงความคิดเห นในงาน

3 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ทัศนศิลป์ของตนเองเพ่ือปรับปรุง
ผลงานให้ดียิ่งขึ้น 

5 เรียนรู้ศิลปะท้องถิ่น   
 

ศ 1.2 ป.3/1 
 ป.3/2 

งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เป็นงาน
ที่สร้างมาจากภ มิปัญญาของคน
ในท้องถิ่น โดยการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานที่
แตกต่างกัน 

3 

6 เครื่องดนตรีน่ารู ้ ศ 2.1 ป.3/1 
  

เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีร ปร่าง
ลักษณะและมีเสียงที่เกิดจาก
วิธีการบรรเลงแตกต่างกัน  

3 

7 สัญลักษณ์ทางดนตรี ศ 2.1 ป.3/2 
 

สัญลักษณ์ทางดนตรีเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเรียนดนตรี เสียงและ
จังหวะของดนตรีมีลักษณะต่างกัน  
สามารถใช้ร ปภาพหรือสัญลักษณ์ 
แทนกันได้  

3 

8 บทเพลงในชีวิตประจ าวัน  ศ 2.1  ป.3/3                 
 ป.3/7 

เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระ
บารมี และเพลงประจ าโรงเรียน 
เป็นเพลง ที่ใช้ในโอกาสต่างกัน 
ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้ให้
เหมาะสม 

3 

9 สนุกกับดนตรี ศ 2.1 ป.3/4 
 ป.3/5      
 ป.3/6 

ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สร้าง
ความบันเทิงให้กับมนุษย์ เราจึง
ควรร ้ หลักปฏิบัติในการขับร้อง
เพลง การบรรเลงเครื่องดนตรี การ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง และ
แสดงความคิดเห นเกี่ยวกับเสียง
ขับร้อง และเสียงดนตรีของตนเอง
และผ ้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

3 

10 ดนตรีท้องถิ่น           
เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

ศ 2.2 ป.3/1 
 ป.3/2        

ดนตรีท้องถิ่นมีลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไปในแต่
ละท้องถิ่น มีความส าคัญและ
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของ
คนในท้องถิ่น  

3 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

11 ลีลาการเคลื่อนไหว  ศ 3.1 ป.3/1 

  

การร าวงมาตรฐาน การแสดงท่า
ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์  
การเคลื่อนไหวในสถานการณ์
สั้นๆ หรือสถานการณ์ท่ีก าหนด 
เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายใน
ร ปแบบต่างๆ โดยผ ้เคลื่อนไหว
จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ ในการแสดง อย่าง
เหมาะสม 

2 

12 ภาษาท่าและ                           
นาฏยศัพท ์

ศ 3.1 ป.3/2 

 

การแสดงนาฏศิลป์ไทยมีหลักและ
วิธีการในการปฏิบัตินาฏศิลป์ 
โดยมีการฝึกภาษาท่าเพ่ือสื่อ
อารมณ์ของมนุษย์ และการฝึก
นาฏยศัพท์ 

2 

13 การแสดงนาฏศิลป์ ศ 3.1 ป.3/3  ป.3/4          
 ป.3/5 

ผ ้แสดงและผ ้ชมจะต้องปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมทั้ง
ร ้จักการน าความร ้ทางนาฏศิลป์ไป
ใช้ ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2 

14 ความเป็นมานาฏศิลป์
ไทย 

ศ 3.2 ป.3/2  ป.3/3 

 

นาฏศิลป์ไทยถือก าเนิดพร้อมกับ    
ชนชาติไทย จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยที่ถ กสร้างสรรค์ให้มี
เอกลักษณ์ที่อ่อนช้อย สวยงาม มี
ความส าคัญและคุณค่าต่อคนไทย  

2 

15 นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทย ศ 3.2 ป.3/1 

  

การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านในแต่
ละท้องถิ่น มีลักษณะแตกต่างกัน
ไปตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวีถีการด าเนินชีวิต
ของคน ในท้องถิ่น 

2 
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์                                                                                 เวลา  40  ชั่วโมง  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 ทัศนธาตุ(เส้น,ร ปร่าง,
ร ปทรง,สี,พ้ืนผิว) 

ศ1.1  ป.4/1 
 ป.4/3 

1. เส้น ร ปร่าง ร ปทรง สี 
2. พื้นผิวและพ้ืนที่ว่างใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 

2 สีสุขสันต์ ศ1.1  ป.4/2 
ป.4/3 

1. อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและ
วรรณะเย น 
2. วงจรแม่ส ี

6 

3 อุปกรณ์สร้างสรรค์งาน
ศิลป์ 

ศ1.1  ป.4/4  
ป.4/5  

1. การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน
พิมพ์ 
2. การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาด
ภาพระบายสี 

4 

4 องค์ประกอบงานศิลป์ ศ1.1  ป.4/6 
ป.4/8 ป.4/9 

1. การจัดระยะความลึก น้ าหนัก
และแสงเงา 
2. การออกแบบ 

6 

5 สานฝันงานพิมพ์ภาพ ศ1.1  ป.4/4 1. พื้นฐานงานพิมพ์ภาพ 
2. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

6 

6 วาดภาพระบายสี ศ1.1  ป.4/7 1. การใช้สีวรรณะอุ่นและสี
วรรณะเย น 
2. การวาดภาพถ่ายทอด
ความร ้สึกและจินตนาการ 

6 

7 ภ มิปัญญาไทยในท้องถิ่น
และวัฒนธรรมต่างๆ 

ศ1.2  ป.4/1 
ป.4/2 

1. งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
2. งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรม
ต่างๆ 

6 

รวม 40 
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สาระที่ 2 ดนตรี                          เวลา   20  ชัว่โมง  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 เพลงพาเพลิน ศ2.1  ป.4/1 
ป.4/2 

1. บอกประโยคเพลง 
2. จ าแนกประเภทของเครื่อง
ดนตรี 

5 

2 ลีลาเพลง ศ2.1  ป.4/3 
ป.4/4 ป.4/5 
ป.4/6 

1. จังหวะและตัวโน้ตดนตรี 
2. การจัดร ปแบบจังหวะ ท านอง
ช้า เร ว 
3. การใช้และการด แลรักษา
เครื่องดนตรี 

5 

3 เครื่องดนตรีและการ
บรรเลงเพลง 

ศ2.1  ป.4/2 
ป.4/7 

1. การสื่อสารและการ
จินตนาการด้วยเสียงดนตรี 

5 

4 อนุรักษ์ส่งเสริมเพลง
ท้องถิ่น 

ศ2.2  ป.4/1 
ป.4/2 

1. โอกาสในการบรรเลงดนตรี 
2. แนวทางในการอนุรักษ์ 

5 

รวม 20 
 
สาระที่  3 นาฏศิลป์                         เวลา   20   ชัว่โมง  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 ภาษาท่าพาเพลิน ศ2.1  ป.4/1 
ป.4/2 ป.4/3 

1. ภาษาท่าต่างๆจากสัตว์ 
2. การประดิษฐ์ท่าทาง 

5 

2 นาฏยศัพท์ ศ2.1  ป.4/1 
ป.4/2 ป.4/3 

1. ความหมายของนาฏยศัพท์ 
2. นาฏยศัพท์เบื้องต้น 

5 

3 ร่ายร าระบ าฟ้อน ศ2.1  ป.4/4 1. ร าวงมาตรฐาน 
2. ระบ า 

5 

4 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ศ2.2  ป.4/1 
ป.4/2 

1. ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
2. ที่มาของชุดการแสดง 
3. การชมการแสดง 

5 

รวม 20 
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์                                                                                       เวลา  15  ชั่วโมง  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 พ้ืนฐานงานศิลปะ 

 

 

มฐ. ศ 1.1 (1-3,6-7) 

 

-เส้นแบบต่างๆ และแสงเงา 
-ร ปร่าง ร ปทรง และพ้ืนผิว 
 -หลักการสร้างภาพจากทัศนธาตุ 
-  ภาพจากธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 

5 

2 งานวัสดุสร้างสรรค์ มฐ. ศ 1.1 (1-2) 

มฐ.ศ 1.2 (1-2) 

 

 

 

 

 

-  งานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วย
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการที่ต่างกัน      
เป็นผลงานที่เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างงานศิลปะและ
งานประดิษฐ์ งานช่าง ที่ผ ้จัดท า
ต้องใช้ทั้งศาสตร์คือความร ้  
ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์   
และศิลป์ คือความร ้ด้านศิลปะ
เข้าช่วย จึงจะท าให้งานออกมาดี  
ได้ทั้งความสวยงามและท าให้โคม
สามารถลอยไปได้ตามต้องการ     
หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว    
ผลงานอาจบกพร่องขาดความ
สมดุล จะได้เพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น 

5 

3 งานปั้นสรรค์สร้าง 

 

มฐ. ศ 1.1 (1,2,4,6-7) 

 

-  การน าดินเหนียวหรือดินน้ ามัน
มาสร้างสรรค์ศิลปะงานปั้น 
- การปั้นแบบน นส ง 
- งานปั้นลอยตัว 
งานประติมากรรม 

3 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

4 งานพิมพ์ภาพ มฐ. ศ 1.1 (1-2,5-7) 

มฐ ศ1.2 (1-2) 

-   ภาพพิมพ์พ้ืนผิวธรรมชาติ                    

-   แม่พิมพ์ฟองน้ า                           
-   แม่พิมพ์ผักผลไม ้                             
-  แม่พิมพ์ผ้า 

3 

รวม 15 

 
สาระที่ 2 ดนตรี                                    เวลา   15  ชัว่โมง  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 ดนตรีไทยไพเราะ มฐ. ศ 2.1 (1-2) 
มฐ. ศ 2.1 (1-2) 

วงดนตรีไทย 

วงดนตรีพื้นบ้าน 

ประเภทเพลงไทย 

5 

2 การขับร้องเพลงไทย มฐ. 2.1(1-2,4-5) 

มฐง2.2 (1-2) 

-ความไพเราะของเพลงไทย 

-  หลักการขับร้องเพลงไทย 

-  เนื้อร้องของเพลงไทย 

5 

3 การขับร้องเพลงไทยสากล มฐ. 2.1(1-2,4-7) 

มฐ.2.2 (1-2) 

-ความไพเราะของเพลงไทย 

-  หลักการขับร้องเพลงไทย 

-  เนื้อร้องของเพลงไทย 

-เครื่องดนตรีประกอบจังหวะและ
ท านอง 

3 

4 ดนตรีสากล มฐ. 2.1(1,3) 

 

-  การด แลรักษาเครื่องดนตรีไทย
และเครื่องดนตรีสากล 

-  การสร้างสรรค์ผลงานทาง
ดนตรี 

2 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

-เครื่องดนตรีประกอบจังหวะและ
ท านอง-  องค์ประกอบทางดนตรี
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีในวัฒนธรรมต่างๆ 
คุณค่าของดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน 

รวม 15 

 

สาระที่  3 นาฏศิลป์                         เวลา   10   ชัว่โมง  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า มฐ. ศ 3.1 (1-3) 

   

การแสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการ
ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการ
สื่อความหมายและการแสดงออก 

5 

2 การละครเบื้องต้น   มฐ. ศ 3.1 (4) การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบท
ละครสั้นๆ 

3 

3 นาฏศิลป์ไทย   มฐ. ศ 3.1 (5) 

มฐ. ศ 3.2 (1-2)  

นาฏศิลป์ชุดต่างๆของไทย 

 

3 

รวม 20 
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์                                                                                        เวลา  10  ชั่วโมง  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 พ้ืนฐานงานศิลปะ 

 

 

มฐ. ศ 1.1 (1-3,6-7) 

 

•  วงสีธรรมชาติ และสีค ต่รงข้าม  

หลักกการจดัขนาด สดัส่วนความ
สมดลุ 

5 

2 งานวัสดุสร้างสรรค์ มฐ. ศ 1.1 (1-2) 

มฐ.ศ 1.2 (1-๓) 

 

 บทบาทของงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตและสังคม 

 อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องาน
ทัศนศิลป์         ในท้องถิ่น
 อิทธิพลทางวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นที่มีผล          ต่อการ
สร้างงานทัศนศิลป์ 

๕ 

รวม 10 

 

สาระที่ 2 ดนตรี                                    เวลา   15  ชัว่โมง  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 ดนตรีไทยไพเราะ มฐ. ศ 2.1 (1-2) 
มฐ. ศ 2.1 (1-2) 

 องค์ประกอบดนตรีและศัพท์
สังคีต 

5 

2 เครื่องดนตรีไทยและ
เครื่องดนตรีสากล 

มฐ. 2.1(1-2,4-5) 
มฐง2.2 (1-2) 

เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค 
บทบาทและหน้าที่ของเครื่อง
ดนตรี 
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล 

5 

3 การขับร้องเพลงสากล มฐ. 2.1(1-2,4-7) 
มฐ.2.2 (1-2) 

 เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรี 

5 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

มฐ. 2.1(1,6)  โน้ตบทเพลงไทย  อัตรา
จังหวะสองชั้นโน้ตบทเพลงสากล
ในบันไดเสียง C Major 

   
 

การร้องเพลงประกอบดนตรี  
การสร้างสรรค์ร ปแบบจังหวะ
และท านองด้วยเครื่องดนตรี 

 

    การบรรยายความร ้สึกและ
แสดงความคิดเห นที่มีต่อบทเพลง 

- เนื้อหาในบทเพลง 
- องค์ประกอบในบทเพลง  
- คุณภาพเสียงในบทเพลง 

 

รวม 15 
 

สาระที่  3 นาฏศิลป์                         เวลา   20   ชัว่โมง  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 นาฏศิลป์ไทย 
มฐ. ศ 3.1 (1-3) 

 

 การประดิษฐ์ท่าทางประกอบ
เพลงปลุกใจหรือเพลงพ้ืนเมือง
หรือท้องถิ่นเน้นลีลา         หรือ
อารมณ์ 

5 

   

 การออกแบบสร้างสรรค์ 
- เครื่องแต่งกาย 
- อุปกรณ์ ฉาก

ประกอบการแสดง 

 

   

 การแสดงนาฏศิลป์และการแสดง
ละคร 

- ร าวงมาตรฐาน   
- ระบ า  
- ฟ้อน 
- ละครสร้างสรรค์ 

 

   
 บทบาทและหน้าที่ในงาน
นาฏศิลป์และการละคร 

 

   
 หลักการชมการแสดง 

- การวิเคราะห์  
- ความร ้สึกชื่นชม 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

2 นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า มฐ. ศ 3.1 (1-3) 
   

ความหมาย ความเป็นมา 
ความส าคัญ ของนาฏศิลป์และ
ละคร 

- บุคคลส าคัญ 
คุณค่า 

5 

3 การแสดงนาฏศิลป์   มฐ. ศ 3.1 (4) 
 

การแสดงนาฏศิลป์และละครใน
วันส าคัญของโรงเรียน 

5 

รวม 15 
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โครงสร้างรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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โครงสร้างรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 งานบ้าน 
 

ง 1.1 ป.1/1, ป.1/2, 
ป.1/3 

การจัดเก บของเล่นของใช้ส่วนตัว 
และการหยิบจับและใช้ของใช้
ส่วนตัวเป็นการท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือตน ซึ่งช่วยสร้างนิสยัที่ดี
ในการพึ่งพาตนเอง มีระเบียบ
วินัย และ แบ่งเบาภาระของ
สมาชิกในครอบครัว 

6 

2 เสื้อผ้าและ 
เครื่องแต่งกาย 

ง 1.1 ป.1/1, ป.1/2, 
ป.1/3 

การแต่งกายด้วยตนเองจะท าให้
เกิดความภาคภ มิใจและแบ่งเบา
ภาระของผ ้ปกครอง 

7 

3 อาหารและ 
โภชนาการ 

ง 1.1 ป.1/1, ป.1/2, 
ป.1/3 

การใช้อุปกรณ์ในการประกอบ
อาหาร ให้ปลอดภัย ต้องใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานและใช้
งานอย่างระมัดระวัง 

7 

4 งานเกษตร 
 

ง 1.1 ป.1/1, ป.1/2, 
ป.1/3 

การด แลรักษาพืชอย่างถ กวิธีจะ
ท าให้พืช เจริญเติบโตได้ดี 

6 

5 งานช่าง 
 

ง 1.1 ป.1/1, ป.1/2, 
ป.1/3 

การใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
ในงานช่างให้ปลอดภัยต้องใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานและใช้
งานอย่างระมัดระวัง 

6 

6 งานประดิษฐ์ 
 

ง 1.1 ป.1/1, ป.1/2, 
ป.1/3 

การพับกระดาษเป็นของเล่นเป็น
การใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และประหยัดเงิน 

๘ 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 งานบ้าน ง 1.1 ป.2/1 
 ป.2/2,   ป.2/3 

สมาชิกในครอบครัวมีบทบาท
หน้าที่แตกต่างกันและทุกคนควร
ช่วยกันท างานบ้าน โดยเฉพาะ
การกวาดบ้านซึ่งควรท าทุกวัน
เพ่ือให้บ้านสะอาดน่าอย ่และการ
ช่วยกันท างานบ้านยังสร้างความ
รักและ ความสามัคคีกันอีกด้วย 

7 

2 เสื้อผ้าและ                   
เครื่องแต่งกาย 

ง 1.1 ป.2/1 
 ป.2/2,  ป.2/3 

การแต่งกายต้องให้เหมาะสมกับ
เพศ วัย โดยเฉพาะชุดนักเรียน          
ต้องแต่งตามกฎระเบียบ และ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายควรจัดเก บ
ให้เป็นระเบียบ เพ่ือสะดวกต่อ
การหยิบใช้ 

6 

3 อาหารและโภชนาการ ง 1.1 ป.2/1  
ป.2/2,       ป.2/3 

การล้าง และจัดเตรียมผักผลไม้
ช่วยให้สะดวกในการประกอบ
อาหาร และการรับประทาน 

6 

4 งานเกษตร ง 1.1 ป.2/1  
ป.2/2,  ป.2/3 

การเพาะเมล ดเป็นการขยายพันธุ์
พืชวิธีหนึ่งการด แลแปลงเพาะ
เมล ด ด้วยการรดน้ าพรวนดิน 
ก าจัดศัตร พืช วัชพืชและ ใส่ปุ๋ย
เป็นประจ าจะท าให้ต้นกล้า
เจริญเติบโตและแข งแรงดี 

7 

5 งานช่าง ง 1.1 ป.2/2  
ง 2.1 ป.2/2,  
ป.2/3, 
ป.2/4 

การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือของ
เล่นด้วยตนเองเป็นการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องเลือก
เครื่องมือช่าง ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน และใช้อย่าง
ระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย 

7 

6 งานประดิษฐ์ ง 1.1 ป.2/2  
ง 2.1 ป.2/1  

การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวตาม
กระบวนการเทคโนโลยีช่วย

๗ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ป.2/2,  ป.2/3  
ป.2/4 

ประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา และ
แรงงาน ซึ่งควรออกแบบก่อน
สร้างเพ่ือให้ได้ผลงาน ที่มีคุณภาพ 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 งานบ้าน ง 1.1 ป.3/1 
 ป.3/2 

สถานที่ต่าง ๆ จะสะอาด เป็น
ระเบียบ เรียบร้อยได้จะต้อง
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือในการท าความสะอาดให้
ถ กต้อง เหมาะสมตรงกับลักษณะ
งานโดยค านึงถึงวิธีการและ
ประโยชน์การท างาน เพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม 

5 

2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ง 1.1 ป.3/1 
 ป.3/3 

การเลือกใช้ ด แลรักษา ซ่อมแซม
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และของใช้
ส่วนตัวจะต้องค านึงถึงวิธีการและ
ประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
อย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ท างานด้วยความสะอาด รอบคอบ 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5 

3 อาหารและโภชนาการ ง 1.1 ป.3/2 
 ป.3/3 

เครื่องมือเกษตรแต่ละชนิดจะต้อง
ร ้จักใช้ให้ถ กต้อง เหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงานอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างานด้วยความ
สะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 

5 

4 งานเกษตร ง 1.1 ป.3/2 
 ป.3/3 
  

การปล กพืชผักสวนครัวจะต้องใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้
ถ กต้อง เหมาะสมตรงกับลักษณะ
งานอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างานด้วยความ
สะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

5 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

5 งานช่าง ง 1.1 ป.3/2 
 ป.3/3 

การบ ารุงรักษา และซ่อมแซมของ
เล่น  ของใช้จะต้องใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ตรงกับ
ลักษณะงาน และท างานอย่างเป็น
ขั้นตอนตามกระบวนการท างาน
ด้วยความสะอาด รอบคอบ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

10 

6 งานประดิษฐ์ ง 1.1 ป.3/2 
 ป.3/3 
 

การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จะต้อง
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้
ถ กต้อง เหมาะสมตรงกับลักษณะ
งาน และน าสิ่งของ เครื่องใช้กลับมา
ใช้ใหม่ จากนั้นท าการ สร้างโดย
ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ 
รวบรวมข้อม ล ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 
มิติ อย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างานด้วยความ
สะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความ
ประหยัดในการใช้สิ่งของเครื่องใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
และเกิดความปลอดภัยในการ
ท างาน 

10 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 งานบ้าน 
 

ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, 
ป.4/3, ป.4/4  

1.การด แลรักษาของใช้ส่วนตัว
อย่างถ กวิธีจะช่วยยืดอายุ 
การใช้งานได้ 
2.การจัดเก บสิ่งของเครื่องใช้
อย่างถ กวิธีเป็นประจ า ก่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย หยิบ
ใช้สิ่งของได้สะดวก 
3.การมีมารยาทในการอย ่กับ
ผ ้อื่นจะท าให้อย ่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
4. การใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ 

10 

2 เสื้อผ้าและเครื่อง 
แต่งกาย 

ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2,
ป.4/4  

การซ่อมแซมและขจัดรอยเปื้อน
บนเสื้อผ้า เป็นการยืดอายุ 
การใช้งานของเสื้อผ้าวิธีหนึ่ง 

๑0 
 

3 อาหารและ 
โภชนาการ 

ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, 
ป.4/4 
 

1. การประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม เป็นการท างานที่ท าให้
เราได้รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และปลอดภัย 
2. การมีมารยาทที่ดีในการ
รับประทานอาหารร่วมกับผ ้อ่ืน 
เป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อ
อย ่ในสังคม 

1๕ 

4 งานเกษตร 
 

ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, 
ป.4/3, ป.4/4 

การปล กไม้ดอกและไม้ประดับ
อย่างถ กวิธี จะท าให้ไม้ดอกและ
ไม้ประดับเจริญเติบโต สวยงาม 

15 

5 งานช่าง 
 

ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, 
ป.4/4 

การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ 
และเครื่องใช้ด้วยตนเอง ท าให้
เกิดความภาคภ มิใจและประหยัด
ค่าใช้จ่าย 
 

10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

6 งานประดิษฐ์ 
 

ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, 
ป.4/4 

การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
จากใบตองและกระดาษให้
ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ต้องปฏิบัติตามหลักเบื้องต้นและ
กระบวนการงานประดิษฐ์ 

10 

7 งานธุรกิจและอาชีพ 
 

ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2 
ง 4.1 ป.4/1 

1. การจัดเก บเอกสารส่วนตัว
อย่างถ กวิธี จะท าให้เอกสารเป็น
ระเบียบ ไม่ส ญหาย หยิบใช้ 
ได้ง่าย 
2. อาชีพเป็นการท ามาหากินที่
ก่อให้เกิดรายได้และผลผลิต 

10 

รวม 80 
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โครงสร้างรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 งานบ้าน ง 1.1 ป.5/2 
 ป.5/3 ป.5/4 

การจัดโต๊ะอาหาร ต ้เย น ห้องครัว 
และการ 
ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม
จะต้องใช้ทักษะการจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีความประณีต 
สร้างสรรค์ ใช้พลังงาน ทรัพยากร
อย่างประหยัด คุ้มค่า และมี
มารยาท    ในการท างานร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัว 

10 

2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ง 1.1 ป.5/1 
 ป.5/4 

การด แลรักษาและซ่อมแซมเสื้อผ้า
จะต้องปฏิบัติให้ถ กต้องตาม
ขั้นตอนของกระบวนการท างาน 
และใช้พลังงาน  และทรัพยากร
อย่างประหยัด คุ้มค่า 

10 

3 อาหารและโภชนาการ ง 1.1 ป.5/1 
 

การเลือกใช้เครื่องมือเกษตรให้
เหมาะสมและถ กวิธีจะช่วยให้
ท างานประสบความ ส าเร จและ
ปลอดภัย การร ้จักสภาพดิน และ
เลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมจะท าให้
พืช   ที่ปล กให้ผลผลิตที่ดี 

10 

4 งานเกษตร ง 1.1 ป.5/1 ป.5/4 
  

การขยายพันธุ์ ปล ก ด แล และ
เก บเก่ียวผักสวนครัวจะต้องปฏิบัติ
ให้ถ กต้อง ตามขั้นตอนของ
กระบวนการท างาน      และใช้
พลังงาน ทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า 

10 

5 งานช่าง ง 1.1 ป.5/2 ป.5/4       
 

การท างานช่างจะต้องใช้ทักษะการ
จัดการอย่างเป็นระบบ ประณีต มี
ความคิดสร้างสรรค์ น าความร ้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้อย่างปลอดภัย โดย
ก าหนดความต้องการ รวบรวมข้อ 

10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ม ล เลือกวิธีการ ออกแบบ  ลงมือ
สร้าง และประเมินผล และจะต้อง
ใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 

6 งานประดิษฐ์ ง 1.1 ป.5/2 
 ป.5/4 
 

เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการ
น ามาใช้ประโยชน์และอ านวย
ความสะดวกในการประดิษฐ์
สิ่งของเครื่องใช้ จึงควรเลือกใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ต่อชีวิตและสังคม และ
สร้างจิตส านึกในการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า 

10 

7 งานธุรกิจ ง 1.1 ป.5/1 
 ป.5/2 
 

งานธุรกิจมีกระบวนการท างาน
อย่างมีขั้นตอน มีการจัดการท างาน
อย่างเป็นระบบส่วนการท าบัญชี
ครัวเรือนนั้น จะต้องท าอย่างถ กต้อง
ตามข้ันตอน ซึ่งการท างานทุก
ประเภทจะต้องมีการจัดเก บเอกสาร
ส าคัญอย่างถ กวิธี 

10 

8 อาชีพในชุมชน ง 4.1 ป.5/1 
 ป.5/2 

การส ารวจอาชีพในแต่ละชุมชน
ย่อมท าให้เห นความหลากหลาย
และความแตกต่างกันในแต่ละ
อาชีพ 

10 

รวม 80 
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โครงสร้างรายวิชา 
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 บ้านน่าอย ่ ง 1.1    ป.6/1 
 ป.6/2 
 ป.6/3 
          

การท างานบ้าน จะต้องมีการ
วางแผนในการท างานโดยใช้ทักษะ
การจัดการในการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอน และท างานร่วมกับผ ้อ่ืน
อย่างมีมารยาท และมีจิตส านึกใน
การใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
และคุ้มค่า   

10 

2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ง 1.1    ป.6/1 
 

การปะและการชุนเป็นการซ่อมแซม
เสื้อผ้าวิธีหนึ่งที่ท าให้เสื้อผ้าที่ 
ช ารุดน ากลับมาใช้ได้อีกครั้งและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่าง
ซ่อมแซม  โดยการปะใช้ซ่อมแซม
เสื้อผ้าที่มีรอยขาดขนาดใหญ่หรือ 
ฉีกขาด  การชุนเป็นการซ่อมแซม
เสื้อผ้าที่มีรอยขาดไม่ใหญ่มากนัก 

10 

3 อาหารและโภชนาการ ง 1.1    ป.6/1 
 ป.6/2 
 ป.6/3 
          
 

การประกอบอาหาร จะต้องร ้จัก
เลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และ
ค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่ง
จะต้องมีการวางแผนในการ
ท างานโดยใช้ทักษะการจัดการใน
การท างานอย่างเป็นขั้นตอน และ
ท างานร่วมกับผ ้อ่ืนอย่างมี
มารยาท พร้อมทั้งมีจิตส านึกใน
การใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

10 

4 งานเกษตร ง 1.1    ป.6/1 การปล กพืชจะต้องร ้จักประเภท
ของพันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์ 
การขยายพันธุ์ และการด แล
รักษาตามกระบวนการของการ
ปล กและการเก บเกี่ยวอย่างเป็น

10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ขั้นตอนตามกระบวนการท างานที่
ได้วางแผนไว้ 

  ง 1.1    ป.6/1 
 ป.6/2 
  

การเลี้ยงสัตว์ตามข้ันตอน
กระบวนการที่ได้วางแผนไว้ จะ
ท าให้สามารถท างานและ
ปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ทักษะ
การจัดการ ในการท างานและมี
ทักษะการท างานร่วมกัน 

 

5 เรียนร ้งานประดิษฐ์ ง 1.1    ป.6/1 
 ป.6/2 
ง 2.1    ป.6/1 
 ป.6/2 
 ป.6/3 

การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี ต้อง
อาศัยความเข้าใจส่วนประกอบ
ของระบบเทคโนโลยีความร ้ และ
ทักษะการสร้างชิ้นงานตลอดจน
ขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน และ
ต้องมีแนวทางในการท างาน 
ปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน 
ซึ่งต้องใช้ทักษะการจัดการและ
ทักษะการท างานร่วมกัน 

10 

6 ช านาญงานช่าง ง 1.1    ป.6/1 
 ป.6/2 
 

การประกอบและติดตั้งของใช้
จะต้องมีแนวทางในการท างาน
และปรับปรุงการท างานแต่ละ
ขั้นตอน โดยใช้ทักษะการจัดการ
ในการท างานร่วมกัน 

10 

7 งานธุรกิจ ง 1.1    ป.6/1 
 ป.6/2 
     

การจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
จะต้องมีแนวทางการท างานและ 
การปรับปรุงการท างานแต่ละ
ขั้นตอนเป็นการท างานตามล าดับที่
วางแผนไว้  โดยใช้ทักษะการท างาน
ร่วมกัน 

10 

8 การประกอบอาชีพ ง 4.1    ป.6/1 
 ป.6/2 

การประกอบอาชีพที่เหมาะสมใน
อนาคต จะต้องส ารวจความร ้ 
ความสามารถ และคุณธรรมของ
ตนเองให้สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 

10 

รวม 80 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 Starter welcome ต 1.1           ป 1/1   
                  ป 1/2    
                  ป 1/3                       
                  ป 1/4   
ต 1.2           ป 1/1    
                  ป  1/2    
ต1.3            ป 1/1   
ต2.1             ป 1/1   
                   ป 1/2  
ต2.2             ป 1/1   
ต 3.1            ป 1/1   
ต4.1              ป1/1   
  

การเรียนร ้ค าและประโยคที่ใช้ใน
การทักทาย แนะน าตัวเองและ
ผ ้อื่น พร้อมทั้งมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็น
การเรียนร ้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
น าไปใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

14 

2 First day at school ต1.1               ป1/1  
ป1/2  
ป 1/3  
ป1/4   

ต1.2               ป1/1  
ป1/2  
ป1/4   

ต2.1               ป1/1   
ป1/3   

ต2.2               ป1/1  
ต3.1               ป1/1  
ต4.1              ป 1/1  
ต4.2              ป 1/1  
 

-บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และ
ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะน า
ตนเอง เช่น  Hi  / Hello/ Good 
morning/ Good afternoon/ 
Good evening/ I am…/ 
Goodbye./ Bye./ Thank 
you./ I am sorry ..etc.          
-ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ี
ใช้ขอและให้ข้อม ลเกี่ยวกับตนเอง 
เช่น What’s your name?/ My 
name is…/ I am… 
 
 
 

16 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

3 My school things ต1.1               ป1/1   
ป 1/2    
ป 1/3   

                     ป1/4   
ต1.2              ป1/1  

ป1/2    
ป1/4   

ต1.3               ป1/1   
ต2.1               ป1/1    

ป1/3  
ต2.2               ป1/1   
ต3.1               ป1/1   
ต4.1               ป1/1    
ต4.2               ป1/1 
 

การเรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ในห้องเรียน สี และจ านวน 
1-10  และโครงสร้างประโยค 
What’s this? It’s a …..  ท าให้
ผ ้เรียนสามารถพ ด/เขียนถาม-
ตอบให้ข้อม ลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
ใกล้ตัว พ ดและเขียนให้ข้อม ล
เกี่ยวกับสีและจ านวนของสิ่งต่างๆ 
ได้ ซึ่งเป็นการเรียนร ้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือน าไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน และยังบ รณาการ
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนร ้อ่ืน 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 My family ต1.1              ป1/1  
                    ป 1/2    

ป 1/3    
ป1/4   

 ต1.2             ป 1/1    
ป1/2     
ป1/4   

ต1.3               ป1/1    
ต2.1               ป1/1    

ป1/3    
ต2.2               ป1/1     
ต3.1               ป1/1    
ต4.1               ป1/1    
ต4.2               ป1/1 
 
 
 
 
 
 

การเรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิก
ในครอบครัว  และความร ้สึก ท า
ให้ผ ้เรียนสามารถพ ดสนทนาที่ใช้
ในการกล่าวทักทายและบอก
ความร ้สึกของตนเอง  และพ ด
แนะน าสมาชิกในครอบครัวของ
ตนเองได้ ซึ่งเป็นการเรียนร ้
ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน 

18 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

5 My face ต1.1               ป1/1    
                     ป1/2   
                     ป1/3    
                     ป 1/4     
ต1.2               ป1/1     
                      ป1/2    
                      ป1/4   
ต1.3               ป1/1     
ต2.1               ป1/1   
                     ป1/3    
ต2.2              ป1/1    
ต3.1              ป1/1    
ต4.1              ป1/1    
ต 4.2             ป 1/1 
 

การเรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะ
บนใบหน้า ร ปทรงและสีต่างๆ 
การใช้ This is/These are 
โครงสร้างประโยค What colour 
is it? It’s ….. . ท าให้ผ ้เรียน
สามารถพ ดขอและให้ข้อม ล
เกี่ยวกบัร ปทรงและสีของสิ่งต่างๆ 
รอบตัว และอวัยวะบนใบหน้า
และผมของตนเองได้ ซึ่งเป็นการ
เรียนร ้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 

10 

6 My pets ต1.1                ป1/1    
                      ป 1/2    
                      ป1/3    
                      ป 1/4  
ต1.2                ป1/1     
1.2                  ป 1/2     
1.2                  ป 1/4  
 ต1.3                ป1/1    
ต2.1                 ป1/1     
                       ป1/3    
ต2.2                 ป1/1    
ต3.1                 ป1/1    
ต4.1                 ป1/1    
ต 4.2                ป1/1 

       การเรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
สัตว์เลี้ยง กิริยาอาการต่างๆ และ
ค าบรรยายลักษณะง่ายๆ และ
โครงสร้างประโยค I can …. และ 
What can you see?  I can 
see …. . ท าให้ผ ้เรียนสามารถพ ด
ให้ข้อม ลเกี่ยวกับความสามารถ
ของสัตว์เลี้ยงและบอกลักษณะ
ของสัตว์เลี้ยงง่ายๆได้ ซึ่งเป็นการ
เรียนร ้ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าไปใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 

  16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 My foods ต1.1                ป1/1    
                     ป 1/2 

ต1.2                ป1/1     
                      ป 1/2     
 

การเรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับอาหาร 
โครงสร้างประโยค I like…./ I 
don’t like…..  Do you 
like…..?            Yes, I 
do./No, I don’t. ท าให้ผ ้เรียน
สามารถพ ดขอและให้ข้อม ล 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

  ต2.2                 ป1/1    
ต3.1                 ป1/1    
ต4.1                 ป1/1    
 

และพ ด/เขียนให้ข้อม ลเกี่ยวกับ
อาหารที่ชอบ และไม่ชอบได้ ซึ่ง
เป็นการเรียนร ้ภาษาอังกฤษ เพ่ือ
น าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 

14 

8 Numbers ต 1.1           ป.1/1     
                     ป.1/2    
                     ป.1/4 
ต 1.2  ป.1/1 
ต 2.2  ป.1/1 
ต 3.1  ป.1/1 
ต 4.1  ป.1/1 
ต 4.2   ป.1/1 
 

    การบอกจ านวนสิ่งของต่างๆ 
รวมทั้งการถามและตอบค าถาม
เกี่ยวกับจ านวน เป็นสิ่งที่ปรากฏ
ในชีวิตประจ าวันที่เด กๆ จะต้อง
เรียนร ้ และปฏิบัติได้ 
 

    15 

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

      สิ่งที่ปรากฏบนสิ่งของต่างๆ
สามารถท าให้เรามองเห นสิ่งของ
นั้นๆ ได้ คือ สี สีมีหลายสี เชน่ สี
แดง  สีเหลือง สีเขียว เป็นต้น 
 

     18 

10 What do I have? ต 1.1            ป.1/1 
                     ป.1/2  
ต 1.2    
                    ป.1/4 
ต 1.3   
                     ป.1/1 
ต 2.1  ป.1/1  
ต 2.2  ป.1/1  
ต 3.1  ป.1/1 
ต 4.1  ป.1/1 
ต 4.2  ป.1/1 

   บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
หรือนิทานที่มีภาพประกอบ 
ประโยคค าถามและค าตอบ  
 Yes/No Question เช่น   
  Is it a/an..?   Yes, it is./No, 
it is not.  etc.     
  Wh-Question เช่น   
  What is it?   It is a/an...    
etc.     
 

   20 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

11 Can I have _______?    
              

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

        เมื่อต้องการขอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งควรใช้ค าพ ดที่สุภาพและ
เหมาะสม หากต้องเป็นผ ้ให้ ก 
ควรร ้จักมารยาทที่จะตอบอย่าง
สุภาพ ถ กกาลเทศะ 
 

15 

12 What’s this? What’s 
that? 
 

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

      ประโยค และข้อความที่ใช้
ในการพ ดโต้ตอบให้ข้อม ล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ และ
เรื่องใกล้ตัว ค า กลุ่มค า ที่มี
ความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ
ใกล้ตัว แสดงความเห น เหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และใช้
ภาษาอังกฤษในการสืบค้นได้ 
เขียนเรื่องง่ายใกล้ตัว 

15 

13 Festivals ต 1.2  ป.1/3 
ต 2.1  ป.1/2    
                     ป.1/3  
ต 3.1  ป.1/1 
ต 4.1  ป.1/1 
ต 4.2  ป.1/1 
 

     ก า ร ร ้ จั ก ค า ศั พ ท์ สิ่ ง ข อ ง 
อาหาร  เพลง  และกิจกรรมใน
เทศกาลต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนร ้วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
 

    11 

รวมตลอดปี 200 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 Self ต 1.2 ป.2/1  
 ต 1.2 ป.2/4  
 ต 1.3 ป.2/1   
ต 1.1 ป.2/4  
 ต1.1 ป.2/ 3 
ต 1.1 ป.2/2   
ต 2.1 ป.2/1  
ต 2.1 ป.2/3   
ต 4.1 ป. 2/1 

การเรียนร ้เกี่ยวกับสิ่งที่เก่ียวข้อง
กับตัวเราในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ทักทาย เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเรา
เอง ร่างกายของเรา เพื่อน และ
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความร ้
พ้ืนฐานที่จะสามารถน าไปใช้ 
สื่อสารเพื่อขอและให้ข้อม ล
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและบุคคลรอบข้างในชีวิต
ประจ าวันได้ 

25 

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

การเรียนร ้ค าศัพท์และประโยคที่
ใช้สนทนาเกี่ยวกับสมาชิกและ
จ านวนสมาชิกในครอบครัว พ่อ 
แม่ พ่ีชาย น้องชาย พ่ีสาว 
น้องสาว ป ่ ย่า ตา ยาย การพ ด
แนะน าสมาชิกในครอบครัว การ
พ ดขอและให้ข้อม ล เกี่ยวกับ
สมาชิกในครอบครัว การพ ดและ
เขียนบรรยายลักษณะของสมาชิก
ในครอบครัว การเขียนบรรยาย
ข้อม ล บุคคลในครอบครัว ค 
าศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนา
เกี่ยวกับอาชีพ สถานที่ท างาน
และการท างานของตนเอง 
สมาชิกในครอบครัวและเครือ
ญาติ การพ ดขอและให้ข้อม ล
เกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ท างาน
ของบุคคลใน ครอบครัว การ
สนทนาเก่ียวกับอาชีพและ
สถานที่ท างานของบุคคลใน
ครอบครัว การพ ดบรรยาย

25 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

เกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่
ท างานของบุคคลในครอบครัว 
การพ ดให้ข้อม ลเกี่ยวกับอาชีพ
ของตนเองและบุคคลอ่ืนง่ายๆ
และการ พ ดให้ข้อม ลเกี่ยวกับ
อาชีพตนเองในอนาคต ค าศัพท์
และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับ 
สัตว์เลี้ยง การบอกชื่อและ 
ลักษณะของสัตว์เลี้ยง การพ ด
และเขียนให้ข้อม ลเกี่ยวกับสัตว์
เลี้ยง การพ ดและเขียนบรรยาย
เรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
การใช้ค าบุพบทบอกสถานที่
เพ่ือให้ข้อม ลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใน
สถานที่ต่าง ๆและการพ ดถาม
ตอบ สั้นๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ท 
าให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริงในห้องเรียนและ
สามารถน าไปใช้ในการ สื่อสาร
กับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ 

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

การเรียนร ้ค าศัพท์และประโยค
เพ่ือให้ข้อม ลเกี่ยวกับสิ่งของใน
ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
การพ ด ออกค าสั่ง ค าขอร้องใน
ห้องเรียน การถามและให้ข้อม ล
เกี่ยวกับวัน เวลา วิชา เรียน 
กิจกรรมที่ท าในโรงเรียน และ 
การให้ข้อม ลเกี่ยวกับโรงเรียน ท า
ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการสื่อสารได้ อย่าง
มั่นใจและมีประสิทธิภาพ 

25 

4 Food & Drinks ต 1.1 ป. 2/1 
ต 1.1 ป. 2/2 
ต 1.1 ป. 2/3 
ต 1.1 ป. 2/4 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร เกี่ยวกับวัฒนธรรม
การรับประทานอาหารและ            
การรับประทานอาหารที่ดีต่อ

25 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ต 1.2 ป. 2/1 
ต 1.2 ป. 2/2 
ต 1.2 ป. 2/3 
ต 1.2 ป. 2/4 
ต 1.3 ป. 2/1 
ต 2.1 ป. 2/1 
ต 2.1 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 

สุขภาพ โดยใช้ค าศัพท์และ
โครงสร้างทางภาษาง่าย ๆ และ
สื่อความหมาย  จะน าไปส ่การ
พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารใน
ระดับส งขึน้ต่อไปส าหรับนักเรียน 
รวมทั้งสามารถน าไปสื่อสาร ได้
จริง ในชีวิตประจ าวัน 

5 
 

Around me ต 1.1 ป.2/1 ,ป.2/2 ,
ป.2/3 , ป.2/4  
ต 1.2 ป.2/1 ,ป.2/3 
ป.2/4  
ต 1.3 ป.2/1  
ต 2.1 ป.2/1  
ต 4.1 ป.2/1  
ต 4.2 ป.2/1  

การเรียนร ้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น 
สัตว์ สถานที ่และสภาพอากาศ 
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความร ้พื้นฐานที่สามารถน าไปใช้
สื่อสารเพื่อขอและให้ข้อม ล
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่พบ
เห นในชีวิตประจ าวัน 

25 

6 My free time ต 1.1 ป.2/1 
ต 1.1 ป.2/2 
ต 1.1 ป.2/3 
ต 1.1 ป.2/4 
ต 1.2 ป.2/1 
ต 1.2 ป.2/4 
ต 1.3  ป.1/1 
ต 2.1 ป.2/3    
ต 3.1 ป.1/1 
ต 4.1 ป.2/1 
ต 4.2 ป.2/1 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารเกี่ยวกับการท า
กิจกรรมในสนามเด กเล่น งานอดเิ
รก กิจกรรมยามว่าง ดนตรี กีฬา
และความสามารถในการเล่นกีฬา 
โดยใช้ค าศัพท์และโครงสร้างทาง
ภาษาง่าย ๆ เข้าใจได้ และสื่อ
ความหมาย จะน าไปส ่การ
พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารใน
ระดับท่ีส งขึ้นต่อไปส าหรับ
นักเรียน รวมทั้งสามารถน าไปใช้
สื่อสารได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

25 

7 Daily Life  ต. 1.1  ป 2/2   
 ต. 1.1  ป 2/3            
ต. 1.1  ป 2/4   
ต. 3.1   ป 2/1   

การเรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
ช่วงเวลาภายใน  1 วัน  ซึ่งแบ่ง
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
นั้น  นอกจากนักเรียนจะได้
เรียนร ้ค าศัพท์แล้วนักเรียนยัง

10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

สามารถเชื่อมโยงไปส ่การเรียนร ้
ชื่อของมื้ออาหารที่รับประทานใน
แต่ละช่วงเวลาด้วย 

8 Special Project ต 1.2  ป 5/1 
ต 2.2  ป 5/1 
ต 3.1 ป5/1 
ต 4.1  ป 5/1 
ต 4.2  ป 5/1 
 

การเขียนประเภทต่างๆ หลักที่
ส าคัญที่สุดในการเขียนคือ  หลัก
ไวยากรณ์ผ ้ เขียนต้องมีความร ้
เรื่อง ไวยากรณ์  จึงจะท าให้เขียน
เรื่ องราวต่างๆได้ถ กต้องการ
เรียนร ้หลักไวยากรณ์นั้นต้องมี
แนวการสอนที่ชัดเจน โดยเฉพาะ 
แนวคิดในการสอนภาษาอังกฤษ
เ ป็ น ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(Teaching English as a 
Foreign Language)   
 

20 

9 Health ต. 1.1 ป.2/2  
ต. 2.2 ป. 2/1  
ต. 3.1 ป. 2/1  

การเรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับอาการ
เจ บไข้ นักเรียนควรฝึกการออก
เสียงหาความหมายที่ถ กต้องเพ่ือ
สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารให้
ถ กต้อง 
 

6 

10 Weather ต. 1.1 ป.2/2  
ต. 2.2 ป. 2/1  
ต. 3.1 ป. 2/1 

การเรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับสภาพ
อากาศ นักเรียนสามารถน าไปใช้
ในการแต่งประโยคต่อไป 
 

6 

11 Festival and important 
day 

 ต. 2.1 ป.2/2 
 ต. 2.2 ป.2/3  
 

การเรียนร ้เกี่ยวกับวัน เดือน ปี 
เทศกาลวันส าคัญ  การร้องเพลง  
การเล่นเกม  การเล่านิทานตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่
เหมาะสมกับวัย สามารถน าไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

8 

รวม ๒๐0 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 Hello Friends ต1.1                ป3/1     
                      ป3/2     
                      ป3/3     
                      ป3/4   
ต1.2                ป3/1    
                       ป3/3     
                       ป3/4    
ต1.3                ป3/1     
ต2.1                ป3/1    
                      ป3/2    
ต4.1                ป3/1 
  

ทบทวนการพ ดทักทายและการ
แนะน าตนเอง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 

1 

2 School again ต1.1                ป3/1     
                      ป3/2     
                      ป3/3     
                      ป3/4  
ต1.2               ป3/1    
                      ป3/3     
                      ป3/4    
ต 3.1              ป3/1     
ต4.1               ป3/1 
 

การเรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับชื่อ
ประเทศต่างๆ กิจกรรมที่ท าใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการใช้
ประโยคในการถามและตอบ
เกี่ยวกับประเทศที่มา การถาม
และตอบเกี่ยวกับเวลา และ
ประโยคบอกกิจกรรมที่ท าใน
ช่วงเวลาต่างๆ เป็นการเรียนร ้
ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 

15 

3 All year round ต1.1                ป3/1     
                      ป3/2     
                      ป3/3  
ต1.2               ป3/1   
ต 3.1              ป3/1 
ต2.1               ป3/2         
                      ป3/2    
ต2.2               ป3/1    
ต3.1               ป3/1    

การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับสภาพ
อากาศ ชื่อเดือน และฤดูกาล 
รวมถึงการใช้ประโยคในการถาม
และตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
และการถามและตอบเกี่ยวกับ
เดือนในฤดูกาลต่างๆ เป็นการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  

20 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ต4.1               ป3/1    
ต4.2               ป3/1 

4. Family and friends ต1.1                ป3/1     
                      ป3/2     
                      ป3/3  
ต1.2               ป3/1   
ต 3.1              ป3/1 
ต2.1               ป3/2         
                      ป3/2    
ต2.2               ป3/1    
ต3.1               ป3/1    
ต4.1               ป3/1    
ต4.2               ป3/1 
 

การเรียนรู้ค าคุณศัพท์บอก
ลักษณะภายนอกของบุคคล 
จ านวนนับ 30-100 รวมถึงการใช้
ในการถามและตอบเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกของบุคคล การ
ถามและตอบเกี่ยวกับอายุของ
บุคคล เป็นการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 

20 

5. Around town ต 1.1                ป.3/1  
                       ป.3/2  
                       ป.3/3  
                       ป.3/4  
ต 1.2                ป.3/1  
                       ป.3/2  
                       ป.3/4ต 
1.3               ป3/1  
                       ป.3/2    
ต 2.1                ป.3/1  
                        ป.3/3 
ต 2.2                ป.3/1 
ต 4.1                ป.3/1 
ต 4.2                ป.3/1 
 

การเรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
สถานที่ 
ยานพาหนะ 

และค าบุพบทบอกต าแหน่ง 
รวมถึงการใช้ 

ประโยคในการถามและตอบ
เกี่ยวกับที่ตั้ง
ของ 

สถานที่ การถามและตอบ
เกี่ยวกับ
วิธีการเดินทาง 

ไปสถานที่ต่างๆ เป็นการเรียนร ้
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือ 

น าไปใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อม ล
ใน 

ชีวิตประจ าวัน  
 

15 

6 Yummy food ต 1.1                ป.3/1  
                        ป.3/2  
                        ป.3/3  

       การเรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
อาหาร เลขล าดับที่ การใช้
ประโยคเพื่อบอกความต้องการ
ของตนเอง    การถามและตอบ

20 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

                        ป.3/4  
ต 1.2                ป.3/1  
                        ป.3/2  
                        ป.3/4   

เกี่ยวกับอาหารที่ต้องการ รวมถึง
การถามและตอบเกี่ยวกับวันเกิด 
เป็นการเรียนร ้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
น าไปใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อม ล
เกี่ยวกับตนเองและผ ้อ่ืนใน
ชีวิตประจ าวัน   
 

  ต 2.1               ป.3/1  
                      ป.3/2  
                      ป.3/3 
ต 1.3               ป.3/1  
                      ป.3/2    
 

  

7 Playtime ต 1.1               ป.3/1 
                      ป.3/2  
                      ป.3/3  
                      ป.3/4  
ต 1.2               ป.3/1  
                      ป.3/4  
                      ป.3/5  
ต 1.3               ป.3/1  
                      ป.3/2    
ต 2.1               ป.3/3 
ต 3.1               ป.3/1 
ต 4.1               ป.3/1 
ต 4.2               ป.3/1 
 

เรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่
ท าในชีวิตประจ าวัน ค าบอกเวลา 
ร ว มถึ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ค บ อก
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ก าลังท าใน
ช่วงเวลาต่างๆ ประโยคที่ใช้ในการ
ถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ผ ้ อ่ืนก าลังท า และการถามและ
ตอบเกี่ยวกับเวลา เป็นการเรียนร ้
ภาษา อังกฤษเ พ่ือน า ไปใช้ ใน
ชี วิ ตประจ าวัน  และสามารถ
ประยุกต์ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
 

20 

8 Telling the time ต 1.1               ป.3/1  
                      ป.3/2  
                      ป.3/3  
                      ป.3/4        
ต 1.2               ป.3/1  
                      ป.3/2  
                      ป.3/4  
                      ป.3/5        
ต 1.3               ป.3/1    

นาฬิกาช่วยบอกเวลาและช่วยให้
เราสามารถท ากิจกรรมที่
เหมาะสมที่ช่วงเวลาต่าง ๆ ของ
แต่ละวัน 

15 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

ต 2.1               ป.3/1  
                      ป.3/3  
ต 2.2               ป.3/1  
ต 3.1               ป.3/1 
ต 4.1               ป.3/1 
 

9 season ต 1.1               ป.3/1  
                      ป.3/2  
                      ป.3/3 
ต 2.2               ป.3/1  
ต 3.1               ป.3/1 
ต 4.1               ป.3/1 
 

ศึกษาเกี่ยวฤดุกาลต่างที่มีใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 
เป็นการเรียนร ้และเปรียบเทียบ
ความเหมือนและแตกต่างของ
ฤด กาล 

15 

10 Weather ต 1.1               ป.3/1 
                      ป.3/2  
                      ป.3/3  
                      ป.3/4  
ต 1.2               ป.3/1  
                      ป.3/4  
                      ป.3/5  
ต 1.3               ป.3/1  
                      ป.3/2    
ต 2.1               ป.3/3 
ต 3.1               ป.3/1 
ต 4.1               ป.3/1 
ต 4.2               ป.3/1 
 

เรียนร ้เกี่ยวกับค าศัพท์สภาพ
อากาศท่ีเกิดข้ึนทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ ว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร ผ ้เรียน
สามารถบอกได้ว่าสภาพอากาศ
ต่าง ๆ ที่เห นจากภาพนั้นคืออะไร 

15 

11 Transportations ต 1.1                ป.3/1  
                        ป.3/2  
                        ป.3/3  
                        ป.3/4  
ต 1.2                ป.3/1  
                        ป.3/2  
                        ป.3/4   

 เรียนร ้ค าศัพท์เกี่ยวการคมนาคม 
ยานพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ  

15 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

12 Preposition of places ต 1.1                ป.3/1  
                       ป.3/2  
                       ป.3/3  
                       ป.3/4  
ต 1.2                ป.3/1  
                       ป.3/2  
                        ป.3/4
ต 1.3                ป.3/1  
                        ป.3/2    
ต 2.1                ป.3/1  
                        ป.3/3 
ต 2.2                ป.3/1 
ต 4.1                ป.3/1 
ต 4.2                ป.3/1 
 

กา ร เ รี ย น ร ้ ค า ศั พท์ เ กี่ ย ว กั บ
สถานที่ ยานพาหนะ และค าบุพ
บทบอกต าแหน่ง รวมถึงการใช้ 
ประโยคในการถามและตอบ
เกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ การถาม
และตอบเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง 
ไปสถานที่ต่าง ๆ เป็นการเรียนร ้
ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้สื่อสาร
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ ม ล ใ น
ชีวิตประจ าวัน  
 

15 

13 Festivals 
 

ต 1.1                ป.3/1  
                       ป.3/2  
                       ป.3/3  
                       ป.3/4 
ต 1.2                ป.3/1  
                       ป.3/2  
                        ป.3/4 
ต 2.1                ป.3/1  
                        ป.3/3 
 
 

การเรียนร ้ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ
วันปีใหม่ วันพ่อ และวันแม่ ท าให้
ผ ้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและปฏิบัติตัวในวัน
ส าคัญดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 
 

14 

รวมตลอดปี 200 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1. School day ต 1.1       ป.4/1 
               ป.4/2 
               ป.4/3 
               ป.4/4 

         ป.4/1 
 

ปฏิบัติตามค าขอร้องที่ใช้ใน
ห้องเรียน ค าแนะน าในการเล่น
เกม วาดภาพ พ ดขอร้อง 
ค าแนะน า และใช้ภาษาในการฟัง  
พ ด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ใน
ห้องเรียน 

10 

2. The amazing body ต 1.2     ป.4/1 
             ป.4/2 
             ป.4/3  
             ป.4/4 
             ป.4/5 

ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก
เสียงและสะกดค าง่ายๆถ กต้อง
ตามหลักการอ่าน  บอกความ
ต้องการ พ ดขอและให้ข้อม ล
ง่ายๆเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกล้
ตัว 
 

10 

3. Family ต 1.1       ป. 4/3     
ต 1.2       ป.4/1 
ต 1.2       ป.  4/4   

สัญลักษณ์   เครื่องหมาย 
ประโยค และข้อความสั้นที่ฟัง
หรืออ่าน ประโยคค าสั่ง ,  ค า
ขอร้อง , ค าขออนุญาต ข้อม ล
เกี่ยวกับตนเอง  และบุคคลใน
ครอบครัว 
 

10 

4. Free time ต. 2.1         ป.4/1    
ต. 2.2         ป.4/1          
ต.2.2          ป. 4/2   
ต 4.2          ป 4/1 

 

ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าการ
เขียนค า กลุ่มค า ประโยค  
ข้อความสัญลักษณ์ ภาพ   
เนื้อเรื่อง 
 

10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

5. At the supermarket ต 1.1      ป. 4/3 ค า ประโยค  สัญลักษณ์  
เครื่องหมาย และความหมายของ
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม  
อาหาร  เครื่องดื่ม ฯลฯวงค าศัพท์
550 – 700  ค าบทสนทนา  
นิทาน    

10 

   
 
 
 
 
 
 
 

ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการ
พ ดให้ข้อม ลมารยาทและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเพ่ือ
ตอบค าถามของเรื่องค าศัพท์ บท
สนทนา  และประโยค ที่ขอใช้ 
และให้ข้อม ลเกี่ยวกับตนเองสิ่ง
ใกล้ตัว  เพ่ือน  และครอบครัว 

 

6. Wild animals ต 1.3   ป.4/1 
           ป.4/2 
           ป.4/3 
           ป.4/1 

ประโยค และข้อความที่ใช้ในการ
พ ดให้ข้อม ลเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคล สัตว์ และเรื่องใกล้ตัว ค า 
กลุ่มค า ที่มีความหมายสัมพันธ์
กับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว แสดง
ความเห นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
และใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น
ได้ 
 

10 

7. City and apace ต 1.1       ป. 4/4     
ต 1.2       ป.4/1      
ต 1.3      ป.4/3 

 

ประโยค  บทสนทนา  หรือนิทาน  
ตอบค าถามประโยคถามตอบ
ค าศัพท์  ส านวน และประโยค ที่
ใช้ขอและให้ข้อม ล แสดงความ
คิดเห น  เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว     
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

8. Sports day ต. 2.1    ป.4/1    

ต. 2.2    ป.4/1          

ต.2.2    ป. 4/2   

ต 4.2    ป 4/1 

ค าสั่ง   ค าขอร้อง  ค าแนะน าการ
เขียนค า   กลุ่มค า   ประโยค  
ข้อความสัญลักษณ์   ภาพ   เนื้อ
เรื่อง 

10 

9. Culture  ต2.1      ป 4/3 
ต4.2      ป 4/1 

มารยาทสังคม และวัฒนธรรม
เจ้าของภาษา การขอบคุณ ขอ
โทษ การพ ดแนะน าตนเอง การ
แสดงความร ้สึกชอบ ไม่ชอบ  
ค าศัพท์ และข้อม ลเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง 
และชีวิตความเป็นอย ่เจ้าของ
ภาษา กิจกรรมทาง 
 

10 

   ภาษา การร้องเพลง การเล่า
นิทานประกอบท่าทาง ความ
แตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า 
กลุ่มค า และประโยค ความ
เหมือนและ 

10 

10. Weather ต1.2          ป 4/5  
ต2.1          ป 4/2  
ต3.1          ป 4/1 

สภาพภ มิอากาศ  ฤด กาลของ
ภ มิภาค ต่าง ๆ ของประเทศ 

10 

11. Food and Drink ต1.3           ป 4/2 
ต2.2           ป 4/1 
ต3.1           ป4/1 

ค าศัพท์เก่ียวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม ขั้นตอนการประกอบ
อาหารและเครื่องดื่ม 

10 

12. Relationship with other 
 
 
 

ต2.1          ป 4/3 
ต4.2          ป 4/1 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ประวัติวัน
ส าคัญค าทักทาย ค าอวยพรตาม
เทศกาล 

10 

รวมตลอดปี 120 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1 Me and my family - ต 1.1 ป.5/1  
 - ต 1.1 ป.5/2  
- ต 1.1 ป.5/3  
- ต 1.1 ป.5/4  
 - ต 1.2 ป.5/4  
 - ต 1.3 ป.5/1  
- ต 1.3 ป.5/2  
 - ต 1.3 ป.5/3  
- ต 2.2 ป.5/1  
- ต 4.2 ป.5/1  

การเรียนร ้ค าศัพท์และ
โครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนา
และให้ข้อม ลเกี่ยวกับสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับตนเองและ 
ครอบครัวท าให้นักเรียนได้ฝึก
ใช้ภาษาในสถานการณ์ใน
ห้องเรียนมีพ้ืนฐานในการใช้
ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ได้ถ กต้องและแม่นย าซึ่ง
สามารถน าไปใช้ในการสื่อสาร
ในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

13 

2 School Life - ต 1.1 ป.5/1  
-  ต 1.1 ป.5/2   
- ต 1.1 ป.5/3  
 - ต 1.1 ป.5/4   
- ต 1.2 ป.5/1  
- ต 1.2 ป.5/2  
- ต 1.2 ป.5/3   
- ต 1.2 ป.5/ 
 - ต 1.2 ป.5/5  
- ต 1.3 ป.5/1  
 - ต 1.3 ป.5/2  
- ต 1.3 ป.5/3  
- ต 2.1 ป.5/1  
- ต 3.1 ป.5/1  
- ต 4.1 ป.5/1  

การเรียนร ้ค าศัพท์ และ
ประโยคที่ใช้สนทนาและให้
ข้อม ลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียน จากใน ห้องเรียน
ออกไปส ่สังคมรอบโรงเรียน 
ท าให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาใน
สถานการณ์ในห้องเรียนและ
ชุมชน ซึ่ง สามารถน าไปใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

13 

3 Healthy Living - ต 1.1 ป.5/1  
- ต 1.1 ป.5/2  
- ต 1.1 ป.5/3  
- ต 1.2 ป.5/1  
- ต 1.2 ป.5/3  

การศึกษาค าศัพท์และ
โครงสร้างทางภาษาเกี่ยวกับ
อาการเจ บป่วย การด แลรักษา
สุขภาพของตนเอง    การให้
ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

- ต 1.2 ป.5/4  
- ต 1.3 ป.5/1  
- ต 1.3 ป.5/2  
- ต 2.1 ป.5/1  
 - ต 3.1 ป.5/1  
 - ต 4.1 ป.5/1  
- ต 4.2 ป.5/1  

ผ ้อื่น รวมทั้งการส่งเสริมวิถี
ชีวิตที่ถ กสุขลักษณะ มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
นักเรียน ในการน า
ประสบการณ์ทางภาษาไปใช้ 
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อม ล
เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน และน าไปใช้ใน
การด แลรักษาสุขภาพกายและ
จิตของตนเองได้ อีกท้ังยัง
สามารถเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ให้มี ประสิทธิภาพ 

4 Recreation and  Free 
Time 

ต 1.1 ป.5/2   
 ต 1.1 ป.5/4   
ต 1.2 ป.5/1   
ต 1.2 ป.5/4   
ต 1.2 ป.5/5   
ต 1.3 ป.5/1   
ต 1.3 ป.5/2   
ต 1.3 ป.5/3   
ต 2.1 ป.5/1   
ต 2.1 ป.5/3   
ต 4.1 ป.5/1   

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามว่าง เกม กีฬา 
การท่องเที่ยววันหยุด พักผ่อน
และกิจกรรมสันทนาการ โดย
ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างทาง
ภาษาง่าย ๆ เพ่ือสื่อ
ความหมาย จะน าไปส ่ การ
พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร
ในระดับท่ีส งขึ้นต่อไปส าหรับ
นักเรียน 

 

5 Around Me ต 1.1 ป.5/1  
ต 1.1 ป.5/2  
ต 1.1 ป.5/3  
ต 1.1 ป. 5/4  
ต 1.2 ป.5/1  
ต 1.2 ป.5/2  
ต 1.2 ป.5/ 
 ต 1.2 ป.5/5  
ต 1.3 ป.5/1  
ต 1.3 ป.5/2  
ต 1.3 ป.5/3  
ต 2.1 ป.5/1  
ต 2.2 ป.5/1  

การเรียนร ้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ใกล้ตัว เช่น สภาพอากาศใน
แต่ละฤด กาล ภ มิปัญญา
ท้องถิ่น สัตว์ และ   การรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นการปล กฝังให้
นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว และส่งเสริม      ให้
นักเรียนมีความร ้พ้ืนฐานที่
สามารถน าไปใช้สื่อสารเพ่ือขอ
และให้ข้อม ลและแสดงความ
คิดเห นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

ต 3.1 ป.5/1  
ต 4.1 ป.5/1  
ต 4.2 ป.5/1  

เกี่ยวข้องหรือพบเห นในชีวิต
ประจ าวันได้ 

6 Festivals & 
Celebrations ต 1.1 ป.5/1   

ต 1.1 ป.5/2   

ต 1.1 ป.5/3   

ต 1.1 ป.5/4   

ต 1.2 ป.5/1   

ต 1.2 ป.5/4   

ต 1.3 ป.5/1   

ต 2.1 ป.5/1   
ต 2.1 ป.5/2   
ต 2.1 ป.5/3   
ต 2.2 ป.5/2  
ต 3.1 ป.5/1   
ต 4.1 ป.5/1  
ต 4.2 ป.5/1  

เทศกาลและงานฉลองต่าง ๆ 
แสดงให้เห นถึงวัฒนธรรมอันดี
งามท่ีสืบทอดต่อกันมาของ
ประเทศเจ้าของ วัฒนธรรมนั้น 
การเรียนร ้เทศกาลและงาน
ฉลองของตนเองและของผ ้อื่น
ด้วยการฟังข้อม ล อ่านจับ
ใจความและ  หารายละเอียด 
การพ ดสนทนา ถาม-ตอบ การ
พ ดและเขียนบรรยายกิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง การแสดงความ
คิดเห น จะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจอันดีต่อกัน และปฏิบัติ
ต่อกันอย่างถ กต้องตามธรรม
เนียม 

 

7 Shopping ต 1.1 ป 5/2  
ต 1.2 ป 5/1  
ต 2.1 ป 5/1   

ค าศัพท์เก่ียวกับการซื้อขายการ
ลดราคาสินค้า (Sale) การพ ด
ถามราคาโดยใช้ประโยค  
How much do/does it 
cost?  และการตอบราคา
สินค้า เช่น It costs  ten 
baht .ในการบอกราคาหรือ
จ านวนของสินค้านั้นต้อง
ศึกษาค าศัพท์จ านวนเลขมา
เกี่ยวข้องกับการถามตอบ 
และต้องศึกษาค าศัพท์สินค้า
ด้วยเช่นกัน 
 

6 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

8 Asean ต1.3 ป 5/3   
ต 2.2 ป.5/1  
ต3.1 ป 5/1    
ต 4.1 ป.5/1 
ต4.2 ป 5/1 

การเรียนร ้เกี่ยวกับประเทศ
ต่างๆ ในภ มิภาคอาเซียนท าให้
ผ ้เรียนมีความตระหนักในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของ
ชุมชนโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรี
และความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาผ ้เรียน 
ให้มีความเข้าใจตนเอง และ
ผ ้อื่นดีขึ้น รวมทั้งเรียนร ้และ
เข้าใจความแตกต่างของภาษา
และวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การ
คิด สังคม ตลอดจนมีเจตคติดี
ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารได้ 

 

9 House and Home  ต 1.1  ป  5/3 
 ต 1.2  ป 5/4 
ต 1.2  ป 5/5 
ต 2.2  ป 5/1 
ต 3.1  ป 5/1 

การพ ดและเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่
ได้พบเห นในชีวิตประจ าวัน 
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่จ าเป็นใน
การสื่อสาร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่
ควรฝึกฝนส าหรับไว้ใช้ใน
สถานการณ์ที่ซับซ้อนมากข้ึน 

 

10 Special Project ต 1.2  ป 5/1 
ต 2.2  ป 5/1 
ต 3.1 ป5/1 
ต 4.1  ป 5/1 
ต 4.2  ป 5/1 
 

การเรียนร ้ภาษาท่ีจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้นั้นต้องเริ่มต้นจาก 
การป พ้ืนฐานด้านกฎเกณฑ์
ทางภาษา หลักไวยากรณ์ 
เพ่ือให้ผ ้เรียนเกิดความม่ันใจ 
ในการใช้ภาษาทุกทักษะ 
สามารถใช้ภาษาได้ถ กต้อง
ตามสถานการณ์ 
 
 

10 



466 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

11 Sufficiency Economy  ต1.1 ป 6/1  
 ต1.1 ป 6/2                  
ต1.1 ป 6/3  
ต1.1 ป 6/4  
 ต 3.1 ป 6/1  
 ต4.2 ป 6/1  

การฟัง พ ด อ่าน เขียน การใช้
ภาษาและการตอบข้อม ล
หลักการด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง/โครงการ ตาม
พระราชด าริ/ทฤษฎีใหม่ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด จพระ
เจ้าอย ่หัวได้ตามวัย  ศึกษา
ค าศัพท์พืชผักสวนครัว ฟาร์ม
สัตว์ และการสร้างสรรค์
ผลงาน ท าให้ผ ้เรียนสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5 

รวม 120 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1 Me and my family ต 1.1 ป.6/1 
ต 1.1 ป.6/2 
ต 1.1 ป.6/3 
ต 1.1 ป.6/4 
ต 1.2 ป.6/1 
ต 1.2 ป.6/4   
ต 1.2 ป.6/5 
ต 1.3 ป.6/1 
ต 1.3 ป.6/2 
ต 1.3 ป.6/3 
ต 2.1 ป.6/1 
ต 2.2 ป.6/1 
ต 3.1 ป.6/1 
ต 4.2 ป.6/1 

การเรียนร ้ค าศัพท์และ
โครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนา
และให้ข้อม ลเกี่ยวกับสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับตนเองและ 
ครอบครัวท าให้นักเรียนได้ฝึก
ใช้ภาษาในสถานการณ์ใน
ห้องเรียนมีพ้ืนฐานในการใช้
ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ได้ถ กต้องและแม่นย าซึ่ง
สามารถน าไปใช้ในการสื่อสาร
ในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

13 

2 School Life ต 1.1 ป.6/1 
ต 1.1  ป.6/2 
ต 1.1  ป.6/3 
ต 1.2 ป.6/1 
ต 1.2  ป.6/2 
ต 1.2 ป.6/4 
ต 1.3 ป.6/1 
ต 1.3 ป.6/2 
ต 1.3 ป.6/3 
ต 2.1 ป.6/1 
ต 2.1 ป.6/3 
ต 3.1 ป.6/1 
ต 4.1 ป.6/1 

การเรียนร ้ค าศัพท์ และ
ประโยคที่ใช้สนทนาและให้
ข้อม ลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียน จากใน ห้องเรียน
ออกไปส ่สังคมรอบโรงเรียน 
ท าให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาใน
สถานการณ์ในห้องเรียนและ
ชุมชน ซึ่ง สามารถน าไปใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

13 

3 Healthy Living ต 1.1 ป.6/1 
ต 1.1 ป.6/2 
ต 1.1 ป.6/3 
ต 1.1 ป.6/4 
ต 1.2 ป.6/1 

การศึกษาค าศัพท์และ
โครงสร้างทางภาษาเกี่ยวกับ
อาการเจ บป่วย การด แลรักษา
สุขภาพของตนเอง    การให้
ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่ผ ้อ่ืน 

14 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

ต 1.2 ป.6/3 
ต 1.2 ป.6/4 
ต 1.3 ป.6/1 
ต 1.3 ป.6/2 
ต 2.1 ป.6/1 
ต 3.1 ป.6/1 
ต 4.1 ป.6/1 
ต 4.2 ป.6/1 

รวมทั้งการส่งเสริมวิถีชีวิตที่
ถ กสุขลักษณะ มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อนักเรียน ในการน 
าประสบการณ์ทางภาษาไปใช้ 
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อม ล
เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน และน าไปใช้ใน
การด แลรักษาสุขภาพกาย
และจิตของตนเองได้ อีกท้ังยัง
สามารถเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ให้มี ประสิทธิภาพ 

4 Recreation and  Free 
Time 

ต 1.1 ป.6/2 
ต 1.1 ป.6/4 
ต 1.2 ป.6/1 
ต 1.2 ป.6/4 
ต 1.3 ป.6/1 
ต 1.3 ป.6/3 
ต 2.1 ป.6/1 
ต 2.1 ป.6/2 
ต 2.1 ป.6/3 
ต 2.2 ป.6/1 
ต 4.1 ป.6/1 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามว่าง เกม กีฬา 
การท่องเที่ยววันหยุด พักผ่อน
และกิจกรรมสันทนาการ โดย
ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างทาง
ภาษาง่าย ๆ เพ่ือสื่อ
ความหมาย จะน าไปส ่ การ
พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร
ในระดับท่ีส งขึ้นต่อไปส าหรับ
นักเรียน 

13 

5 Around Me ต 1.1 ป.6/1 
ต 1.1 ป.6/2 
ต 1.1 ป.6/3 
ต 1.1 ป.6/4 
ต 1.2 ป.6/1 
ต 1.2 ป.6/4 
ต 1.2 ป.6/5 
ต 1.3 ป.6/1 
ต 1.3 ป.6/2 
ต 1.3 ป.6/3 
ต 2.1 ป.6/1 
ต 2.2 ป. 6/1 
ต 3.1 ป.6/1 
ต 4.1 ป.6/1 

การเรียนร ้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ใกล้ตัว เช่น สภาพอากาศใน
แต่ละฤด กาล ภ มิปัญญา
ท้องถิ่น สัตว์ และ   การรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นการปล กฝัง
ให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว และส่งเสริม      ให้
นักเรียนมีความร ้พ้ืนฐานที่
สามารถน าไปใช้สื่อสารเพ่ือขอ
และให้ข้อม ลและแสดงความ
คิดเห นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือพบเห นใน
ชีวิตประจ าวันได ้

15 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

6 Festivals & 
Celebrations 

ต 1.1 ป.6/1 
ต 1.1 ป.6/2 
ต 1.1 ป.6/3 
ต 1.1 ป.6/4 
ต 1.2 ป.6/1 
ต 1.2 ป.6/3 
ต 1.2 ป.6/4 
ต 1.2 ป.6/5 
ต 1.3 ป.6/1 
ต 1.3 ป.6/2 
ต 2.1 ป.6/1 
ต 2.1 ป.6/2 
ต 2.1 ป.6/3 
ต 2.2 ป.6/2 
ต 3.1 ป.6/1 
ต 4/1 ป.6/1 
ต 4/2 ป.6/2 

เทศกาลและงานฉลองต่าง ๆ 
แสดงให้เห นถึงวัฒนธรรมอันดี
งามท่ีสืบทอดต่อกันมาของ
ประเทศเจ้าของ วัฒนธรรม
นั้น การเรียนร ้เทศกาลและ
งานฉลองของตนเองและของ
ผ ้อื่นด้วยการฟังข้อม ล อ่านจับ
ใจความและ  หารายละเอียด 
การพ ดสนทนา ถาม-ตอบ 
การพ ดและเขียนบรรยาย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การแสดง
ความคิดเห น จะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจอันดีต่อกัน และ
ปฏิบัติต่อกันอย่างถ กต้องตาม
ธรรมเนียม 

14 

7 Going shopping ต 1.1 ป.6/2 
ต 1.1 ป.6/3 
ต 1.1 ป.6/4 
ต 1.2 ป.6/1 
ต 1.2 ป.6/3 
ต 1.3 ป.6/2 
ต 2.1 ป.6/1 
ต 2.2 ป.6/1 
ต 3.1 ป.6/1 
ต 4.1 ป.6/1 

การซื้อขาย เป็นทักษะพ้ืนฐาน
ของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ดังนั้นนักเรียนควรได้รับการ
ฝึกฝนทักษะพ้ืนฐานทั้ง 4 
ทักษะ ในด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น การ
แลกเปลี่ยนข้อม ล การแสดง
ความต้องการ/ความคิดเห น 
ด้วยถ้อยค า น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม 
สามารถเขียนภาพ/ตาราง
แสดงข้อม ล ร ้จักค้นคว้า 
รวบรวมและน าเสนอค าศัพท์
ด้วยการพ ด/การเขียน เพ่ือให้
นักเรียนสามารถน าความร ้
และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถ กต้องเหมาะสมกับ

10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

สถานการณ์ เกิดเจตคติที่ดีใน
การเรียนภาษาอังกฤษ และ
เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป 

8 Sufficiency Economy
  

ต1.1 ป 6/1  
 ต1.1 ป 6/2                  
ต1.1 ป 6/3  
ต1.1 ป 6/4  
 ต 3.1 ป 6/1  
 ต4.2 ป 6/1 

การฟัง พ ด อ่าน เขียน การใช้
ภาษาและการตอบข้อม ล
หลักการด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง/โครงการ ตาม
พระราชด าริ/ทฤษฎีใหม่ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด จ
พระเจ้าอย ่หัวได้ตามวัย  
ศึกษาค าศัพท์พืชผักสวนครัว 
ฟาร์มสัตว์ และการสร้างสรรค์
ผลงาน ท าให้ผ ้เรียนสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5 

9 Season and Weather ต 1.1 ป 6/1 
ต 1.1 ป 6/2 
ต 1.1 ป 6/3 

ต 1.1 ป 6/4 

ต 1.2 ป 6/1 
ต 1.2 ป 6/3 

ต 1.2 ป 6/4 
ต 1.3 ป 6/1 

ต 1.3 ป 6/2 
ต 1.3 ป 6/3 
ต 2.2 ป 6/1 

ต 2.2 ป 6/2 
ต 3.1 ป 6/1 
ต 4.1 ป 6/1 

การใช้ภาษาเกี่ยวกับ
เวลา สภาพอากาศ ฤด กาล 
เป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษใน
เรื่องการฟัง พ ด อ่าน เขียน 
รวมทั้งการได้เรียนร ้เกี่ยวกับ
สภาพอากาศ ฤด กาลของ
เจ้าของภาษา ท าให้ทราบถึง
คว ามแตกต่ า งของสภาพ
อากาศและฤด กาลที่ส่งผลต่อ
ส ภ า พ ค ว า ม เ ป็ น อ ย ่ แ ล ะ
วัฒนธรรมระหว่างของไทยกับ
เ จ้ า ของภาษา  เ พ่ื อจ ะ ได้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถ กต้องและเหมาะสม 
 

6 

10 Our Neighbors ต 1.1 ป.6/2   
ต 1.1 ป.6/3   
ต 1.1 ป.6/4   
ต 1.2 ป.6/1   
ต 1.2 ป.6/4   
ต 1.3 ป.6/1   

การเรียนร ้ค าศัพท์  
ส านวน และโครงสร้างทาง
ภาษาเก่ียวกับชื่อประเทศ
เพ่ือนบ้านในภ มิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อเมือง
หลวง และสัญชาติ เป็น

7 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

ต 1.3 ป.6/3   
ต 2.1 ป.6/1   

พ้ืนฐานการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร เพ่ือให้ผ ้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความร ้ และเปิดโลก
ทัศน์ของตนเองส ่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
 

11 Special Project ต 1.2  ป 6/1 
ต 2.2  ป 6/1 
ต 3.1 ป6/1 
ต 4.1  ป 6/1 
ต 4.2  ป 6/1 
 

การเรียนร ้ภาษาท่ีจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้นั้นต้องเริ่มต้นจาก 
การป พ้ืนฐานด้านกฎเกณฑ์
ทางภาษา หลักไวยากรณ์ 
เพ่ือให้ผ ้เรียนเกิดความม่ันใจ 
ในการใช้ภาษาทุกทักษะ 
สามารถใช้ภาษาได้ถ กต้อง
ตามสถานการณ์ 

10 

รวม 120 
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โครงสร้างรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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โครงสร้างรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1 ภ มิใจในความเป็นไทย 1) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีมารยาทไทย 
2) แสดงออกถึงความกตัญญ 
กตเวทีต่อบุคลในครอบครัว 
3) เห นความส าคัญของภาษาไทย 
10) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีวินัยใน
ตนเอง 

- มารยาทไทย 
- บทบาทหน้าที่ของการเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
- การมีวินัยในตนเอง 

10 

2 เรารักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

4) เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
5) ปฏิบัติตนตามหลักการทรง
งาน และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
10) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีวินัย 

- กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- หลักการทรงงานแนวปฏิบัติ
ในการทรงงาน พระบรม
ราโชวาท 
- ความมีวินัย 

10 

3 เราเป็นพลเมืองดี 6) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกา
และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
ห้องเรียน 
7) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ 
ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และห้องเรียน 
10) ปฏิบัติตนมีวินัยในตนเอง 

- กฎกติกาและข้อตกลงใน
ห้องเรียน 
- บทบาทและหน้าที่ของการ
เป็นสมาชิกที่ดี 
- ความมีวินัย 

10 

4 เราปรองดอง สมานฉันท์ 8) ยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างของตนเองและผ ้อ่ืน 
9) ยกตัวอย่างความขัดแย้งและ
เสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติ
วิธ ี
10) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีวินัยใน
ตนเอง 

- ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
- ความขัดแย้งในห้องเรียน
และมีวิธีการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธ ี
- ความมีวินัย 

10 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1 เราภ มิใจในความเป็น
ไทย 

1) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีมารยาทไทย 
2) แสดงออกถึงความกตัญญ 
กตเวที 

-  ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ก ฎ 
ระ เบี ยบและหน้ าที่  ต าม
บทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิก
ที่ดีของโรงเรียน 
- การแสดงความเคารพ การ
แต่งกาย การพ ด การเดิน การ
นั่ ง  การแสดงความกตัญญ 
กตเวที ต่อบุคคลในโรงเรียน 
การแสดงออกตามมารยาท
ไทย เป็นพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย 

10 

2 เรารักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดท น
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

3) เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
4) ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การแสดงออก และเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับวันส าคัญของ
ชาติ  ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมถึงการ
ป ฏิ บั ติ จ น ต า ม ห ลั ก ข อ ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
พ้ืนฐานการเป็นพลเมืองดี 

10 

3 เราเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

5) ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
6) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ 
ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
และโรงเรียน 
7) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีวินัยใน
ตนเอง 

-  ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
กฎระเบียบ และหน้าที่ตาม
บทบาทหน้ า ที่ ใ น ฐ า น น ะ
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน และ
โรงเรียนและมีความตั้ ง ใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพ้ืนฐานของ
การเป็นพลเมืองดี 

10 

4 เรามีความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

8) ยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างของตนเองและผ ้อ่ืน 
9) ยกตัวอย่างความขัดแย้งใน
โรงเรียน และเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

- มีความรักความสามัคคีใน
หม ่คณะ ไม่แย่งชิง ขัดแย้ง
ทะเลาะเบาะแว้ ง  มีความ
เสมอภาคเท่ากันตามระบอบ
ประชาธิปไตย ไม่เลือกที่รักมัก
ที่ชั ง  ไม่กีดกัน  ไม่แบ่งแยก
รังเกียจเดียดฉันท์กัน มีความ

10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

ส านึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อันจะน าไปส ่การอย ่ร่วมกัน
อ ย่ า ง ส ม า น ฉั น ท์ แ ล ะอย ่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1 ภ มิใจในความเป็นไทย 1) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีมารยาทไทย 
2) แสดงออกถึงความกตัญญ 
กตเวทีต่อบุคลในครอบครัว 
3) เห นความส าคัญของภาษาไทย 
10) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีวินัยในตน 

- มารยาทไทย 
- บทบาทหน้าที่ของการเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
- การมีวินัยในตนเอง 

8 

2 เรารักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

4) เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
5) ปฏิบัติตนตามหลักการทรง
งาน และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
10) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีวินัย 

- กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- หลักการทรงงานแนวปฏิบัติ
ในการทรงงาน พระบรม
ราโชวาท 
- ความมีวินัย 

8 

3 เราเป็นพลเมืองดี 6) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกา
และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
ห้องเรียน 
7) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ 
ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และห้องเรียน 
10) ปฏิบัติตนมีวินัยในตนเอง 

- กฎกติกาและข้อตกลงใน
ห้องเรียน 
- บทบาทและหน้าที่ของการ
เป็นสมาชิกที่ดี 
- ความมีวินัย 

8 

4 เราปรองดอง สมานฉันท์ 8) ยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างของตนเองและผ ้อ่ืน 
9) ยกตัวอย่างความขัดแย้งและ
เสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติ
วิธ ี
10) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีวินัยใน
ตนเอง 

- ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
- ความขัดแย้งในห้องเรียน
และมีวิธีการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธ ี
- ความมีวินัย 

8 

5 ความมีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความร ้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่  ยอมรับผลที่ เกิดจาการ
กระท าของตนเอง 
 

- ความซื่อสัตย์สุจริต 
- ขยันหมั่นเพียร อดทน 
-  ใฝ่หาความร ้ 
-  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
-  ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

8 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1 รักษ์ไทย 1) เห นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผ ้
มีมารยาทไทย 
2) แสดงออกถึงความกตัญญ  
กตเวทีต่อผ ้ท าประโยชน์ในสังคม 
3) มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

- นักเรียนเห นคุณค่า ปฏิบัติ
ตนเป็นผ ้มีมารยาทไทย
แสดงออกถึงความกตัญญ  มี
ส่วนร่วมในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
 

8 

2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดท นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

4) เห นความส าคัญและ
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดท นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
5) ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดท นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในเรื่องต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสมพร้อมน้อม
น าพระบรมราโชวาทและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมะสม 

8 

3 พลเมืองดี 6) เห นความส าคัญของข้อตกลง
ในห้องเรียน รวมถึงกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง
เหตุผล และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวม 

- แสดงออกในการมีส่วนร่วม
การสร้างการปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงกติกา ของห้องเรียน 
ในการรักษาความสะอาด 

8 

4 เรามีความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

7) ยอมรับและอย ่ร่วมกับผ ้อ่ืน
อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน 
8) วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง
ในท้องถิ่น และเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
9) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีวินัยใน
ตนเอง 

- ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
- การอย ่ร่วมกันอย่างสันติ
และการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
- ความขัดแย้งในท้องถิ่นและ
วิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

8 

5 ความมีวินัยในตนเอง 10.ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความร ้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาการ
กระท าของตนเอง 

-ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อ
หน้าที่ ต่อผ ้อื่น มีความ
ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน 

8 



478 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

 ใฝ่หาความร ้ ปฏิบัติติต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1 เราภ มิใจในความเป็น
ไทย 

1.เห นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผ ้
มีมารยาทไทย 
2. ร ้คุณค่าและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

-มารยาทไทย การร ้คุณค่า
และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

8 

2 เรารักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดท น
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

4.เห นคุณค่าและแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดท นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
5.ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท หลักการท างานและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-การใช้สินค้าไทย การด แล
โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
การรักษาสาธารณสมบัติ การ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี การ
ปฏิบัติตนตามพระราชจริย
วัตร และพระจริยวัตร พระ
บรมราโชวาท และการทรง
งาน 

8 

3 เราเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข เป็นคนดีมี
วินัยในตัวเอง 

6.การมีส่วนร่วมในการสร้างและ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
โรงเรียน 
7.ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มี
ส่วนร่วมและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน 

-กฎ ระเบียบในโรงเรียน การ
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
กฎระเบียบ ด้วยหลักเหตุและ
ผล ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
บทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิก
ที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่
เรียนร ้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

8 

4 เรามีความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

8.ยอมรับความหลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นและอย ่
ร่วมกับผ ้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน  
9.วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
ภ มิภาคของตนเอง และเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

-ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น การ
อย ่ร่วมกันอย่างสันติ การ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน ความ
ขัดแย้งในภ มิภาคของตนและ
แนวทางการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธ ี

8 

5 ความมีวินัยในตนเอง 10.ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความร ้ ตั้งใจปฏิบัติ

-ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อ
หน้าที่ ต่อผ ้อื่น มีความ

8 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

หน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาการ
กระท าของตนเอง 

 

ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน 
ใฝ่หาความร ้ ปฏิบัติติต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

รวม 40 
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โครงสร้างรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1 เราภ มิใจในความเป็น
ไทย 

1) ปฏิบัติตนและชักชวนผ ้อ่ืนให้มี
มารยาทไทย 
2) มีส่วนร่วมและชักชวนผ ้อ่ืนให้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3) มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภ มิ
ปัญญาไทย 
4) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีวินัยใน
ตนเอง 

- การปฏิบัติตนเป็นผ ้มี
มารยาทไทยชักชวนผ ้อ่ืนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภ มิ
ปัญญาไทย 
 

8 

2 เรารักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดท น
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

5) เห นคุณค่าและแนะน าผ ้อ่ืนให้
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดท นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
6) ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7) ปฏิบัติตนเป็นผ ้มีวินัยใน
ตนเอง 

- เรารักชาติยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดท นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพ่ือให้
ผ ้เรียนมีลักษณะที่ดีของคน
ไทยภาคภ มิใจและรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นไทยด าเนินชีวิตตาม
วิถีประชาธิปไตยอย ่ร่วมกับ
ผ ้อื่นอย่างสันติ สามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติ
วิธี และมีวินัยในตนเอง 

8 

3 เราเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

8) ปฏิบัติตนและแนะน าผ ้อ่ืนให้
ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบของห้องเรียนและ
โรงเรียน 
9) เห นคุณค่าและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของห้องเรียนและ
โรงเรียน 

- ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ
ในห้องเรียนและโรงเรียน 
- การใช้สิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานที่ของ
ส่วนรวม 
- การด แลรักษาสิ่งของ 
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และ
สถานที่ของส่วนร่วม 

8 

4 เรามีความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

10) ยอมรับความหลากหลาย
ทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศ

- การอย ่ร่วมกันในสังคมแห่ง
ความหลากหลายทั้งวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา และ

8 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

ไทย และอย ่ร่วมกับผ ้อ่ืนอย่าง
สันติและพ่ึงพาอาศัยกัน 
 

สิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องมีความ
เคารพซึ่งกันและกัน ร ้จักสิทธิ
และหน้าที่ของคนเอง เพื่อให้
เกิดความสันติ สังคมสามารถ
อย ่ร่วมกันและก้าวหน้าต่อไป
ได้อย่างสงบสุข 

5 มีวินัยในตนเอง 10.คุณลักษณะของผ ้มีวินัยใน
ตนเอง 

- ความซื่อสัตย์สุจริต 
- ขยันหมั่นเพียร อดทน 
-  ใฝ่หาความร ้ 
-  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
-  ยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระท าของตนเอง 
 

ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความร ้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิด
จาการกระท าของตนเอง 
 

8 

รวม 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



483 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1,2,4,5 
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โครงสร้างรายวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1. การใช้งานเทคโนโลยี 
เบื้องต้น 

ว 8.2 
   ป. 1/4 

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
เบื้องต้น เช่น การใช้ เมาส์  
คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-
ปิดอุปกรณ์เทคโนโลยี อย่าง
ถ กต้อง ท าให้สามารถใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกสร้ า ง
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
และการเรียนได ้
การใช้งานโปรแกรมประมวล
ค่ า โปรแกรมกรา ฟิ ก และ
โปรแกรมน าเสนอเบื้องต้น 
เ ช่ น  ก า ร เ ข้ า แ ล ะ อ อ ก
โปรแกรม การสร้างไฟล์ การ
จัดเก บ การเรียกใช้ไฟล์อย่าง
ถ กต้อง ท าให้สามารถใช้งาน
โปรแกรมเหล่านี้เพ่ืออ านวย
ความสะดวก สร้างประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน และการ
เรียนได้การสร้างและจัดเก บ
ไฟล์อย่างเป็นระบบ ท าให้
สามารถเรียกใช้และค้นหา
ข้อม ลได้ง่ายและรวดเร ว 

3 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 

ว 8.2 
   ป. 1/1 
ว 8.2 
   ป. 1/2 

 
 
 
 
 

ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง เ ป็ น
ขั้นตอนและเป็นระบบช่วยให้
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกทักษะการ
คิ ด เ ชิ ง ค า น ว ณ  ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณการแสดงขั้นตอน
การแก้ปัญหา สามารถท าได้
โดยการเขียนบอกเล่า วาด

7 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพ หรือใช้สัญลักษณ์การ
แก้ปัญหาอย่างง่ ายโดย ใช้
ขั้นตอนการแก้ปัญหาสามารถ
ฝึกฝนผ่านเกมเขาวงกต เกม
หาจุดแตกต่างของภาพ และ
การจัดกระเป๋านักเรียนได้ ท า
ให้สามารถแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตจริงได้อย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ 

 
 
 

3. การเขียนโปรแกรม 
เบื้องต้น 

ว 8.1 
   ป. 1/3 

การเขียนโปรแกรมเป็นการ
ส ร้ า ง ล า ดั บ ค า สั่ ง ใ ห้
คอมพิวเตอร์ท างานการเขียน
โปรแกรมเพ่ือสั่งให้ตัวละคร
ย้ายต าแหน่ง ย่อขยายขนาด 
หรือเปลี่ยนร ปร่างท าให้เข้าใจ
ร ะ บ บ ก า ร ท  า ง า น ข อ
คอมพิวเตอร์และการเขียน
โปรแกรมการเขียนโปรแกรม
โดยใช้บัตรค าสั่งและใช้สื่อใน
เว บไซต์ ท าให้เข้าใจระบบการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ การ
เขียนโปรแกรมการวิเคราะห์
ปัญหา  และการว า งแผน
แก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาที่
พบ ในชี วิ ต จ ริ ง อย่ า ง เ ป็ น
ขั้นตอน และเป็นระบบและ
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนร ้ การท างาน และ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

7 

4. 
 
 
 
 

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 
 
 

ว. 8.2 
   ป. 1/5 
 
 
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยเช่น การไม่
เ ปิ ด เ ผยข้ อม ล ส่ วนตั ว กับ
บุคคลอื่น 

3 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

 
 

 
 

 
 

ยกเว้นผ ้ปกครองหรือคร  การ
แจ้งผ ้ที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องการ
ความช่ วย เหลื อ ในการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ก่อให้เกิดความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 
     การใช้งานและการด แล
รักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมก่อให้ เกิดความ
ปลอดภั ยทั้ ง ร่ า งกายและ
ทรัพย์สิน 
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โครงสร้างรายวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1. การแก้ปัญหาอย่าง 
เป็นขั้นตอน 

ว 4.2 ป.2/1 การแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
แก้ ปัญหาการ เดิ นทา ง ไป
โรงเรียน การท าการบ้าน 
การเล่นเกม ดังนั้น จึงต้อง
เรียนร ้ขั้นตอนการ 
แก้ปัญหา เ พ่ือ ให้ ส ามารถ
แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้อย่าง
ถ กต้องและรวดเร ว ขั้นตอน
ของการแก้ปัญหามี4 ขั้นตอน 
ดังนี้  พิจารณาและท าความ
เข้าใจปัญหาคือ การท าความ
เข้าใจปัญหา โดยวิเคราะห์
ปั ญ ห า นั้ น ว า ง แ ผ น ก า ร
แก้ปัญหา คือ การก าหนดและ
จัดล าดับ 
ขั้นตอนของสิ่งที่ต้องกระท า
เ พ่ือแก้ปัญหาจากข้อม ลที่
ได้รับ ลงมือแก้ปัญหา คือ การ
ก ร ะ ท า ต า ม ขั้ น ต อ น ที่ ไ ด้
ว า ง แ ผ น เ พ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ ส บ
ความส าเร จตามเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้และตรวจสอบผล
การแก้ปัญหา คือ 
การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ ได้ด 
าเนินการว่าตรงตามแนวทาง
ที่จะแก้ไขหรือไม่ โดยผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เป็นไปตาม

4 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

แนวทางการแก้ปัญหาที่วางไว้ 
ซึ่งอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไข
อีกครั้ง 

2. การตรวจหาข้อผิดพลาด
ของ 
โปรแกรม 

ว 4.2 ป.2/2    การเขียนโปรแกรม คือ การ
เขียนชุดค าสั่งให้อมพิวเตอร์
ท า ง า น ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ที่
ก าหนดการเขียนโปรแกรม
แบบวนซ้ า  เป็นการ เขียน
โปรแกรมทางานซ้ากันหลาย
ร อ บ  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ข้อผิดพลาดจากการเขียน
โปรแกรม 

3 

   เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญใน
การเขียนโปรแกรม ซึ่งจะต้อง
ตรวจสอบว่าได้ผลลัพธ์ตรง
ตามที่ต้องการหรือไม่  โดย
ข้ อผิ ดพลาดที่ เ กิ ดขึ้ นมี  2 
ลักษณะ คือข้อผิดพลาดที่เกิด
จากการเขียนค าสั่งผิด และ
ข้อผิดพลาดที่ เกิดจากการ
เขียนค าสั่งผิดร ปแบบแบ่งเป็น
การตรวจสอบค าสั่งขั้นตอน
การท างานของ 
โปรแกรม การตรวจสอบค าสั่ง
ผิดร ปแบบทีละค าสั่งละค าสั่ง 
เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่
ถ กต้องให้ท าการแก้ไขจนกว่า
จ ะ ไ ด้ ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ถ ก ต้ อ ง 
ซอฟต์แวร์ที่ ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch และ
ตัวอย่างโปรแกรมที่เขียนได้  

 



489 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขค ่ 
เลขคี่  โปรแกรมรับข้อม ล
น้ า ห นั ก ห รื อ ส่ ว น ส ง แ ล้ ว
แสดงผลความสมส่วนของ
ร่างกาย โปรแกรมสั่งให้ตัว
ละครท าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาด
จากโปรแกรมของผ ้อ่ืนจะช่วย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งข้ึน 

3. การจัดการบนไฟล์ 
อย่างมีระบบ 

ว 4.2 ป.2/3 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
ซึ่งซอฟต์แวร์เป็นชุดค าสั่งหรือ
โ ป ร แ ก ร ม ที่ ใ ช้ สั่ ง ง า น ใ ห้
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ท า ง า น 
ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงล าดับ
ขั้นตอนการท างานที่เขียนขึ้น
ด้วยค าสั่งของคอมพิวเตอร์ 
ค าสั่ ง เหล่ านี้ เ รี ย งกัน เ ป็ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
น า เ ส น อ ข้ อ ม ล โ ด ย ใ ช้
โ ป ร แ ก ร ม ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น 
โปรแกรมกราฟิก  ซึ่ ง เป็น
โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ
หรื อออกแบบกรา ฟิ ก บน
เครื่อง 

8 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

   ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่  
โปรแกรมเพนต์ การสร้างและ
การจัดเก บไฟล์ด้วยโปรแกรม
กราฟิก การเรียกใช้โปรแกรม
กราฟิก การแก้ ไขตกแต่ ง
เอกสารด้วยโปรแกรมกราฟิก
ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ ม ล ด้ ว ย
โปรแกรมน าเสนอการจัดการ
ไฟล์เป็นการจัดระเบียบไฟล์
งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์  
ตั้งแต่การสร้าง คัดลอก ย้าย 
ล บ เ ป ลี่ ย น ชื่ อ  แ ล ะ จั ด
หมวดหม ่  เ พ่ื อ ให้ ส ะด วก
รวดเร วในการใช้งาน 

 

4. การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย 

ว 4.2 ป.2/4 ในสภาพสังคมท่ีเทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทมากการร ้ จั ก
ข้อม ลส่วนตัวของตนเอง และ
การขอความช่วยเหลือเมื่อพบ
ปัญหาจากการเผยแพร่ข้อม ล
ส่วนตัว เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยท 
าให้สามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างปลอดภัย 
นอกจ ากนี้ ก า ร เ รี ย นร ้ ข้ อ
ปฏิบัติการด แลรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีและการใช้ งาน
อุปกรณ์ เ ทค โ น โ ลยี อย่ า ง
เหมาะสมจะช่วยยืดอายุการ
ใช้งานของอุปกรณ์เทคโนโลยี
ใ ห้ ใ ช้ ง า น ได้ น าน ม า ก ขึ้ น 
ตลอดจนสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 
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โครงสร้างรายวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

 ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1. ขั้นตอนวิธีในการ
แก้ปัญหา 

ว 8.2 
ป. 4/1 

ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมคือ
กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลา
ดั บ แ ล ะ ชั ด เ จ น ส า ม า ร ถ
คาดคะเนผลลัพธ์ได้ 
การอธิบายอัลกอริทึมแบ่งได้
เป็นการแสดงอัลกอริทึมด้วย
ข้อความ การแสดงอัลกอริทึม
ด้วยรหัสจาลอง และการแสดง
อัลกอริทึมด้วยผังงาน 

๒ 

๒. การเขียน 
โปรแกรมอย่าง 
ง่ายด้วย Scratch 

ว 8.2 
ป. 4/2 

    โ ป ร แ ก ร ม  Scratch 
ส า ม า ร ถ น า ม า ใ ช้ พั ฒ น า
ซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ เช่น
การสร้างนิทาน การสร้างเกม 
เป็นต้น 
    การเขียนโปรแกรมเป็น
การสร้างลาดับของคาสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทางานเพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ 
ห า ก มี ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ใ ห้
ตรวจสอบ การทางานทีละคา
สั่ง เมื่อพบจุดที่ทาให้ผลลัพธ์ 
ไม่ถ กต้อง  ให้ทาการแก้ ไข
จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถ กต้อง 
     ตั วอย่ า ง โปรแกรมที่ มี
เรื่องราวเช่น นิทานที่มีการ
ตอบโต้กับผ ้ใช้การ์ต นสั้นเล่า
กิ จ วั ต ร ป ร ะ จ า วั น 
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ก า ร ฝึ ก
ตรวจหาข้ อผิ ดพลาดจาก
โปรแกรมของผ ้ อ่ืนจะช่ วย
พัฒนาทักษะ 

๖ 
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 ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

การหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น 

๓ การใช้งาน 
อินเตอร์เน ต 

ว 8.2 
ป. 4/3 

    อินเตอร์เน ตคือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกัน
จานวนมากและครอบคลุมไป
ทั่วโลกการค้นหาข้อม ลความร ้
จากอินเตอร์เน ต ควรใช้คาค้น
ที่ตรงประเด น กระชับ จะทา
ให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร วและตรง
ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ก า ร
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อม ล เช่น พิจารณาประเภท
ของ เ ว บ ไ ซต์  (หน่ ว ย ง า น
ราชการ สานักข่าว องค์กร) 
ผ ้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อม ล 
     การอ้างอิงเมื่อได้ข้อม ลที่
ต้องการจากเว บไซต์ต่าง  ๆ 
จะต้องน าเนื้อหามาพิจารณา
เปรียบเทียบ แล้วเลือกข้อม ล 
ที่ มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ
สัมพันธ์กันการท ารายงานหรือ
การนาเสนอข้อม ลจะต้อง น า
ข้อม ลมาเรียบเรียง สรุปเป็น
ภาษาของตนเองที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการ
น าเสนอ 

๔ 

๔ การน าเสนอ 
ข้อม ลด้วย 
ซอฟต์แวร์ 

ว 8.2 
ป. 4/4 

      การรวบรวมข้ อ ม ล ที่
ต้องการจากแหล่งต่าง ๆ ทา
ได้โดยก าหนดหัวข้อที่ต้องการ 
เ ต รี ยม อุปกรณ์ ในการจด
บันทึกการประมวลผลอย่าง
ง่ายเช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม 
เรียงลาดับ การหาผลรวม การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล  ก า ร ส ร้ า ง
ทางเลือกที่เป็นไปได้ และการ

๖ 
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 ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

ประเมินทางเลือกการน าเสนอ
ข้อม ลโดยใช้โปรแกรมต่างๆ 
เ ช่ น  ไ ม โ ค ร ซ อ ฟ ท์ เ วิ ร์ ด
ไ ม โ ค ร ซ อ ฟ ท์ เ อ ก เ ซ ล 
ไมโครซอฟทเ์พาเวอร์พอยด์ 
    การใช้ซอฟต์แวร์ในการทา
งาน เช่น ใช้พิมพ์เอกสาร ใช้
ค านวณ  ใช้ สร้ า งกราฟ  ใช้
ออกแบบ และนาเสนองาน 

๕ การใช้เทคโนโลยี 
อย่างปลอดภัย 

ว 8.2 
ป. 4/5 

     ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย  เข้ า ใจสิทธิ และ
หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผ ้อื่น เช่น ไม่สร้างข้อความ
เท จและส่งให้ผ ้ อ่ืน  ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนต่อผ ้ อ่ืนโดย
การส่งสแปม ข้อความล กโซ่ 
ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อม ลส่วนตัว
ของผ ้ อ่ืน ส่งคาเชิญเล่นเกม 
ไม่เข้าถึงข้อม ลส่วนตัวหรือ
การบ้านของบุคคลอ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของ
ผ ้อ่ืนการปกป้องข้อม ลส่วนตัว 
เช่น การออกจากระบบเมื่อ
เลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน 
ไ ม่ บ อ ก เ ล ข ป ร ะ จ า ตั ว
ประชาชน 

๒ 
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โครงสร้างรายวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

1. เหตุผลเชิงตรรกะกับการ
แก้ปัญหา 

ว 4.2 ป.5/1 
 

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็น
การน ากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ี
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้ เพื่อ
พิจารณาในการแก้ปัญหา ท า
ให้สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิ์
ภาพ การน าวิธีการแก้ปัญหาที่
ได้มาแสดงเป็นล าดับขั้นตอน
เราเรียกว่า อัลกอริทึม 
 

3 

2. การเขียนโปรแกรมโดย
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
 

ว 4.2 ป.5/2    การออกแบบและเขียน
โปรแกรมโดยเขียนเป็น
ข้อความหรือแผนผังงานซึ่ง
เป็นการออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีมีการตรวจสอบ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณี 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถ กต้องตรง
ตามความต้องการ หากมี
ข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการ
ท างานทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่
ท าให้ผลลัพธ์ไม่ถ กต้องให้ท า
การแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์
ที่ถ กต้อง 
   ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch และ
ตัวอย่างโปรแกรมที่เขียนได้  
เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขค ่ 
เลขคี่ โปรแกรมรับข้อม ล

3 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนักหรือส่วนส งแล้ว
แสดงผลความสมส่วนของ
ร่างกาย โปรแกรมสั่งให้ตัว
ละครท าตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
   การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาด
จากโปรแกรมของผ ้อ่ืนจะช่วย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 

3. ข้อม ลสารสนเทศ ว 4.2 ป.5/3 
ว 4.2 ป.5/4 

 

   การค้นหาข้อม ลใน
อินเทอร์เน ต และพิจารณา
ข้อม ลได้จากการสืบค้น 
   การประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อม ล เช่น เปรียบเทียบ
ความสอดคล้องความสมบ รณ์
ของข้อม ลจากหลายๆแหล่ง 
แหล่งต้นตอของข้อม ล ผ ้เขียน 
วันที่เผยแพร่ 
   ข้อม ลที่ดีจะต้องมี
รายละเอียดครบทุกด้าน เช่น 
ข้อดีและข้อเสีย ประโยชน์
และโทษ 
 

6 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

4. การใช้อินเทอร์เน ตอย่าง
ปลอดภัย 

ว 4.2 ป.5/3 
ว 4.2 ป.5/4 
ว 4.2 ป.5/5 

    การติดต่อสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน ต เช่น อีเมล 
บล อก โปรแกรมสนทนา ซ่ึง
การใช้อินเทอร์เน ตในการ
ติดต่อสื่อสารและท างาน
ร่วมกันท าได้หลายแบบ เช่น 
ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน
ห้องเรียน การแลกเปลี่ยน
ความร ้ ความคิดเห นในการ
เรียน ภายใต้การด แลของ
คร ผ ้สอน 
      อันตรายจากการใช้งาน
และอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน ต 
       การรวบรวมข้อม ล 
ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล จะท าให้ได้
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
        การใช้ซอฟต์แวร์ หรือ
บริการบนอินเทอร์เน ตที่
หลากหลาย มีการรวบรวม 
ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล น าเสนอ จะช่วย
ให้การแก้ปัญหาท าได้อย่าง
รวดเร ว ถ กต้อง และแม่นย า 

6 

รวม 18 
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คณะผู้จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) พุทธศักราช 2562 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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3. นางสาวสายพิน เหลืองมณีเวชย์    ครู ช านาญการพิเศษ  
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