
 

 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอปุถัมภ์) 
 เร่ือง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) พุทธศักราช 2563  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
___________________________ 

 
  เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง 

รัฐบาลอุปถัมภ์) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.
2560) โดยโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับสากล มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองและ
ชุมชน พร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์  4.0  
               จึงประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ )                             
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 
ดังปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ 
               ท้ังนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันท่ี                    
30 เมษายน 2563 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  30 เมษายน 2563 
 
 
 
 
         
       พันตำรวจเอกบุญส่ง   จันทรีศรี                                        นายรักไทย  ธนวุฒิกุล  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
                                                                              (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

                     
  
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

ความนำ  
 
 จากการดำเนินงานด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อมตาม
รายช่ือท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกช้ันเรียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
จนกระท่ังปีพุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2563 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรังปรุง พ.ศ.2560) ตามนโยบายได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการจัดการศึกษา สมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมายสำคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้  รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน ซึ่ง
สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา 
จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดผลประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รองรับความต้องการของชุมชนท่ี
มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการส่ือสารสองภาษา  
 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา จุดเน้น  
ความต้องการของโรงเรียน ผู้เรียนและชุมชน พบว่ามีความต้องการให้จัดการ ศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  สามารถส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศ คิดแก้ปัญหาได้ 
เลือกและใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณภาพ ตลอดจนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมี
ภาวะผู้นำ 
        ด้วยเหตุผลสำคัญดังกล่าวมานั้น โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  
จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสม ชัดเจน
สอดคล้องกับจุดเน้นความต้องการของโรงเรียน ผู้เรียนและชุมชน มีเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และมีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและระดับช้ันเรียน  มีการ
กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา (โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรช้ันปี) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมในแต่ละ



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คำอธิบายรายวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ตลอดจนเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  โดยกำหนดรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษในรายวิชาเพิ่มเติมทุกช้ันปี  เสริมทักษะภาษาไทย ในรายวิชา
เพิ่มเติมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ภาษาจีน ในรายวิชาเพิ่มเติมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 – 6  การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ 
(IS) ในรายวิชาเพิ่มเติมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program(MEP) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  โครงการห้องเรียนพิเศษ English for Integrated Studies(EIS) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 – 6   จัดบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ปฏิบัติตามความถนัด ความ
สนใจ ความต้องการของตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นทีม โดยการปฏิบัติกิจกรรมไม่จำเป็นท่ีผู้เรียนจะต้อง
เรียน ห้องเดียวกัน หรือระดับช้ันเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือปฏิบัติร่วมกันหลายระดับช้ันได้ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)  และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้              
   การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้สำเร็จตามท่ีคาดหวังด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจและความรับผิดชอบของทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง ทำให้หลักสูตรสถานศึกษาสำเร็จ พร้อมท่ีจะนำไปใช้
ในการวางแผนสู่การปฏิบัติระดับช้ันเรียน ตลอดจนการประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาต่อไป  
  
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับสากล มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองและ
ชุมชน พร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์  4.0 
 
พันธกิจของโรงเรียน 
  1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานในระดับสากล  
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อสร้างขีดความสามารถทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
  4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 

5. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
           ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

           ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 

           ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
                               ผู้เรียน 

           ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 
 
เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
        1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดการเรียนรู้โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และ
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน 

 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2564 

 
     2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 
      - ทักษะกระบวนการคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     - ทักษะทางด้านภาษา ได้แก่  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
     - ทักษะชีวิต การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
  - ทักษะด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  - จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา 

     3. ครูได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และเทคโนโลยี ให้เป็นครูมืออาชีพสู่ยุคไทยแลนด์ 
4.0 

วิชา 
ชั้น 

ป. 1 – 2 ป. 3 – 4 ป. 5 – 6 
ภาษาไทย 80 75 70 
คณิตศาสตร์ 80 70 65 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75 70 65 
สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม 80 75 70 
ประวัติศาสตร์ 80 75 70 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพ 80 75 75 
ภาษาต่างประเทศ 70 65 65 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

       4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
     5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
   6. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีประสบความสำเร็จตามศักยภาพ 
     7. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมแบบไทยอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 
     8. ครูและนักเรียนเข้าใจแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจำวัน 
     9. งานอาคารสถานท่ีได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง ให้แข็งแรง มั่นคง สวยงาม ปลอดภัย 
      10. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และนักเรียนอย่างเหมาะสม 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
   โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ดังนี ้
           1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
           2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
           3.  มีวินัย 
           4.  ใฝ่เรียนรู้ 
           5.  อยู่อย่างพอเพียง 
           6.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
  7.  รักความเป็นไทย 
  8.  มีจิตสาธารณะ 
           9.  มีความเป็นพลโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พุทธศักราช 2563 สอดคล้องกับ                      
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 รายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้)  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 
-วิทยาศาสตร์ (80) (80) (80) (80) (80) (80) 
-เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  80 80 80 120 120 120 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต            
ในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ภูมศิาสตร์ และอาเซียน 

(40) (40) (40) (80) (80) (80) 

- ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

 รายวิชาเพิ่มเติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น) 
เสริมทักษะภาษาไทย 40 - - - - - 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 40 40 40 40 40 40 

เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาจีน - 40 40 40 40 40 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) - - - - - 40 

             รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 160 160 160 160 160 200 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

 - ลูกเสือ / เนตรนารี                                     
     - ชุมนุม 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,160 

 
 

 

หมายเหตุ   - บูรณาการการจัดการเรียนรู้ IS ในรายวิชาพ้ืนฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-5 
               - บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พุทธศักราช 2563 สอดคล้องกับ                
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program(MEP) ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 รายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
Mathematics 160 160 160 160 160 160 
Science and Technology 120 120 120 120 120 120 
-Science (80) (80) (80) (80) (80) (80) 
- Technology (วิทยาการคำนวณ) (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 120 120 120 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต            
ในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ภูมศิาสตร์ และอาเซียน 

(40) (40) (40) (80) (80) (80) 

- ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
Health and Physical Education                    80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
English  80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

 รายวิชาเพิ่มเติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น) 
เสริมทักษะภาษาไทย 40 - - - - - 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
English  for  Communication 40 40 40 40 40 40 

เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาจีน - 40 40 40 40 40 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) - - - - - 40 

             รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 160 160 160 160 160 200 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ / เนตรนารี                                     
    - ชุมนุม (กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,160 

 หมายเหต ุ  - บูรณาการการจัดการเรียนรู้ IS ในรายวิชาพ้ืนฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู)้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 
               - บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
                  - สอนโดยครูต่างชาติเป็น Native Speaker  



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พุทธศักราช 2563 สอดคล้องกับ                
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

โครงการห้องเรียนพิเศษ English for Integrated Studies(EIS) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 รายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
ภาษาไทย 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์(Mathematics) 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Science and Technology) 120 120 120 120 
-วิทยาศาสตร์ (Science) (80) (80) (80) (80) 
-เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) (40) (40) (40) (40) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 120 120 120 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต            
ในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ภูมศิาสตร์ และอาเซียน 

(40) (80) (80) (80) 

- ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) 
สุขศึกษาและพลศึกษา                    80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ  80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 

 รายวิชาเพิ่มเติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น) 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 40 40 40 40 

เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 
ภาษาจีน 40 40 40 40 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) - - - 40 

             รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 160 160 160 200 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ / เนตรนารี                                     
   - ชุมนุม (กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 1,120 1,120 1,160 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 สอดคล้องกับ 

หมายเหตุ   - บูรณาการการจัดการเรียนรู้ IS ในรายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 
               - บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
                  - วิชา Mathematics, Science สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 11101  ภาษาไทย 200 
ค 11101  คณิตศาสตร์ 160 
ว 11101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส 11101  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส 11102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ 11101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 11101  ศิลปะ 80 
ง 11101  การงานอาชีพ 40 
อ 11101  ภาษาอังกฤษ 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ท  11201  เสริมทักษะภาษาไทย 40 
ส  11231  หน้าท่ีพลเมือง 40 
อ  11201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
อ  11202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
       - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

โครงการห้องเรียนพิเศษMini English Program(MEP) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 11101    ภาษาไทย 200 
MA 11101  Mathematics 160 
SC 11101   Science and Technology     120 
ส 11101    สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส 11102    ประวัติศาสตร์ 40 
HP 11101  Health and Physical Education                    80 
ศ 11101    ศิลปะ 80 
ง 11101    การงานอาชีพ 40 
EN 11101  English 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ท  11201   เสริมทักษะภาษาไทย 40 
ส  11231   หน้าท่ีพลเมือง 40 
EN 11201  English  for  Communication 40 
อ  11202   เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว  40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
       - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 12101   ภาษาไทย  200 
ค 12101   คณิตศาสตร์  160 
ว 12101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส 12101   สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส 12102   ประวัติศาสตร์  40 
พ 12101   สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ 12101   ศิลปะ  80 
ง 12101   การงานอาชีพ  40 
อ 12101   ภาษาอังกฤษ  80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส  12232  หน้าท่ีพลเมือง 40 
อ  12201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
อ  12202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ  12201  ภาษาจีน 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
      - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program(MEP) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 12101    ภาษาไทย 200 
MA 12101  Mathematics 160 
SC 12101   Science and Technology     120 
ส 12101    สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส 12102    ประวัติศาสตร์ 40 
HP 12101  Health and Physical Education                    80 
ศ 12101    ศิลปะ 80 
ง 12101    การงานอาชีพ 40 
EN 12101  English 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส  12232  หน้าท่ีพลเมือง 40 
EN 12201 English  for  Communication 40 
อ  12202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ  12201  ภาษาจีน 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
       - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 13101   ภาษาไทย  200 
ค 13101   คณิตศาสตร์  160 
ว 13101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส 13101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 13102   ประวัติศาสตร์  40 
พ 13101   สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ 13101   ศิลปะ  80 
ง 13101   การงานอาชีพ  40 
อ 13101   ภาษาอังกฤษ 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส  13233  หน้าท่ีพลเมือง 40 
อ  13201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
อ  13202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ  13201  ภาษาจีน 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
    - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  1,120  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program(MEP) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 13101    ภาษาไทย 200 
MA 13101  Mathematics 160 
SC 13101   Science and Technology      120 
ส 13101    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 13102    ประวัติศาสตร์ 40 
HP 13101  Health and Physical Education                    80 
ศ 13101    ศิลปะ  80 
ง 13101    การงานอาชีพ 40 
EN 13101  English 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส   13233  หน้าท่ีพลเมือง 40 
EN 13201  English  for  Communication 40 
อ  13202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ   13201  ภาษาจีน 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
       - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

โครงการห้องเรียนพิเศษ English for Integrated Studies(EIS) 
           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 13101   ภาษาไทย  200 
ค 13101   คณิตศาสตร์(Mathematics)  160 
ว 13101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Science and Technology) 120 
ส 13101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 13102   ประวัติศาสตร์  40 
พ 13101   สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ 13101   ศิลปะ  80 
ง 13101   การงานอาชีพ  40 
อ 13101   ภาษาอังกฤษ 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส  13233  หน้าท่ีพลเมือง 40 
อ  13201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
อ  13202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ  13201  ภาษาจีน 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
    - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 

 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 14101   ภาษาไทย  160 
ค 14101   คณิตศาสตร์  160 
ว 14101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส 14101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 14102   ประวัติศาสตร์  40 
พ 14101   สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ 14101   ศิลปะ  80 
ง 14101   การงานอาชีพ  40 
อ 14101   ภาษาอังกฤษ  80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส  14234  หน้าท่ีพลเมือง 40 
อ  14201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
อ  14202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ  14201  ภาษาจีน 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ  / เนตรนารี 40 
      - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 14101   ภาษาไทย 160 
MA 14101 Mathematics 160 
SC 14101  Science and Technology     120 
ส 14101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 14102   ประวัติศาสตร์ 40 
HP 14101 Health and Physical Education                    80 
ศ 14101   ศิลปะ 80 
ง 14101   การงานอาชีพ 40 
EN 14101 English 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส   14234  หน้าท่ีพลเมือง 40 
EN 14201  English  for  Communication 40 
อ   14202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ   14201  ภาษาจีน 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
      - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

โครงการห้องเรียนพิเศษ English for Integrated Studies(EIS) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 14101   ภาษาไทย  160 
ค 14101   คณิตศาสตร์(Mathematics)  160 
ว 14101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Science and Technology) 120 
ส 14101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 14102   ประวัติศาสตร์  40 
พ 14101   สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ 14101   ศิลปะ  80 
ง 14101   การงานอาชีพ  40 
อ 14101   ภาษาอังกฤษ  80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส  14234 หน้าท่ีพลเมือง 40 
อ  14201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
อ  14202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ  14201  ภาษาจีน 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ  / เนตรนารี 40 
      - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 15101   ภาษาไทย  160 
ค 15101   คณิตศาสตร์  160 
ว 15101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส 15101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 15102   ประวัติศาสตร์  40 
พ 15101   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 15101   ศิลปะ 80 
ง 15101   การงานอาชีพ 40 
อ 15101   ภาษาอังกฤษ 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส  15235  หน้าท่ีพลเมือง 40 
อ  15201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
อ  15202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ  15201  ภาษาจีน 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ  / เนตรนารี 40 
      - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program(MEP) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 15101   ภาษาไทย 160 
MA 15101 Mathematics 160 
SC 15101  Science      80 
ส 15101   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 15102   ประวัติศาสตร์ 40 
HP15101  Health and Physical Education                    80 
ศ 15101   ศิลปะ 80 
ง 15101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
EN 15101 English 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส   15235  หน้าท่ีพลเมือง 40 
EN 15201  English  for  Communication 40 
อ   15202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ   15201  ภาษาจีน 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
      - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

โครงการห้องเรียนพิเศษ English for Integrated Studies(EIS) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 15101   ภาษาไทย  160 
ค 15101   คณิตศาสตร์(Mathematics)  160 
ว 15101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Science and Technology) 120 
ส 15101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 15102   ประวัติศาสตร์  40 
พ 15101   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 15101   ศิลปะ 80 
ง 15101   การงานอาชีพ 40 
อ 15101   ภาษาอังกฤษ 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส  15235  หน้าท่ีพลเมือง 40 
อ  15201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
อ  15202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ  15201  ภาษาจีน 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ  / เนตรนารี 40 
      - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 16101   ภาษาไทย  160 
ค 16101   คณิตศาสตร์  160 
ว 16101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส 16101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 16102   ประวัติศาสตร์  40 
พ 16101   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 16101   ศิลปะ 80 
ง 16101   การงานอาชีพ 40 
อ 16101   ภาษาอังกฤษ 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 200 
ส  16236  หน้าท่ีพลเมือง 40 
อ  16201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
อ  16202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ  16201  ภาษาจีน 40 
I   16201  การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ  / เนตรนารี 40 
       - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,160 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

 โครงการห้องเรียนพิเศษMini English Program(MEP) 
          ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 16101   ภาษาไทย 160 
MA 16101 Mathematics 160 
SC 16101  Science and Technology      120 
ส 16101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 16102   ประวัติศาสตร์ 40 
HP16101  Health and Physical Education                    80 
ศ 16101   ศิลปะ 80 
ง 16101   การงานอาชีพ 40 
EN 16101 English 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 200 
ส   16236  หน้าท่ีพลเมือง 40 
EN 16201  English  for  Communication 40 
อ   16202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ   16201  ภาษาจีน 40 
I    16201  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ / เนตรนารี 40 
       - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,160 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พทุธศักราช 2563 สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 

โครงการห้องเรียนพิเศษ English for Integrated Studies(EIS) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท 16101   ภาษาไทย  160 
ค 16101   คณิตศาสตร์(Mathematics)  160 
ว 16101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Science and Technology) 120 
ส 16101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 16102   ประวัติศาสตร์  40 
พ 16101   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 16101   ศิลปะ 80 
ง 16101   การงานอาชีพ 40 
อ 16101   ภาษาอังกฤษ 80 
รายวิชาเพิ่มเติม 200 
ส  16236 หน้าท่ีพลเมือง 40 
อ  16201  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
อ  16202  เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 
จ  16201  ภาษาจีน 40 
I   16201  การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160 

⚫   กิจกรรมแนะแนว 40 

⚫   กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ  / เนตรนารี 40 
       - ชุมนุม 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,160 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ / โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     รายวิชาพื้นฐาน 

  ท 11101  ภาษาไทย      จำนวน 200 ชั่วโมง 
  ท 12101  ภาษาไทย      จำนวน 200 ชั่วโมง 
  ท 13101  ภาษาไทย      จำนวน 200 ชั่วโมง 
  ท 14101  ภาษาไทย      จำนวน 160 ชั่วโมง 
  ท 15101  ภาษาไทย      จำนวน 160 ชั่วโมง 
  ท 16101  ภาษาไทย      จำนวน 160 ชั่วโมง 

     รายวิชาเพิ่มเติม 
   ท  11201  เสริมทักษะภาษาไทย    จำนวน  40 ชั่วโมง 
    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     รายวิชาพื้นฐาน 

  ค 11101  คณิตศาสตร์ (MA 11101 Mathematics)              จำนวน 160 ชั่วโมง                              
  ค 12101  คณิตศาสตร์ (MA 12101 Mathematics)              จำนวน 160 ชั่วโมง 
  ค 13101  คณิตศาสตร์ (MA 13101 Mathematics)              จำนวน 160 ชั่วโมง 
  ค 14101  คณิตศาสตร์ (MA 14101 Mathematics)              จำนวน 160 ชั่วโมง 
  ค 15101  คณิตศาสตร์ (MA 15101 Mathematics)              จำนวน 160 ชั่วโมง 
  ค 16101  คณิตศาสตร์ (MA 16101 Mathematics)              จำนวน 160 ชั่วโมง 

     รายวิชาเพิ่มเติม 
                                                                         - 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     รายวิชาพื้นฐาน 

  ว 11101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         จำนวน 120 ชั่วโมง                                 
  (SC 11101 Science and Technology)                                                                             
  ว 12101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         จำนวน 120 ชั่วโมง 
  (SC 12101 Science and Technology)                                                                             
  ว 13101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                จำนวน 120 ชั่วโมง   
  (SC 13101 Science and Technology)                                                                           
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  ว 14101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       จำนวน 120 ชั่วโมง 
  (SC 14101 Science and Technology)                                                                            
  ว 15101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                จำนวน 120 ชั่วโมง 
  (SC 15101 Science and Technology)                                                                             
  ว 16101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       จำนวน 120 ชั่วโมง 
  (SC 16101 Science and Technology)                                                                              

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     รายวิชาพื้นฐาน 

  ส 11101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 80 ชั่วโมง 
  ส 12101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 80 ชั่วโมง 
  ส 13101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 80 ชั่วโมง 
  ส 14101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 80 ชั่วโมง 
  ส 15101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 80 ชั่วโมง 
  ส 16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 80 ชั่วโมง 
  ส 11102  ประวัติศาสตร์     จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ส 12102  ประวัติศาสตร์     จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ส 13102  ประวัติศาสตร์     จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ส 14102  ประวัติศาสตร์     จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ส 15102  ประวัติศาสตร์     จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ส 16102  ประวัติศาสตร์     จำนวน 40 ชั่วโมง 

     รายวิชาเพิ่มเติม 
  ส 11231  หน้าที่พลเมือง     จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ส 12232  หน้าที่พลเมือง     จำนวน 40 ชั่วโมง        
  ส 13233  หน้าที่พลเมือง     จำนวน 40 ชั่วโมง        
  ส 14234  หน้าที่พลเมือง     จำนวน 40 ชั่วโมง        
  ส 15235  หน้าที่พลเมือง     จำนวน 40 ชั่วโมง        
  ส 16236  หน้าที่พลเมือง     จำนวน 40 ชั่วโมง 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    รายวิชาพื้นฐาน 

 พ 11101  สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน 80 ชั่วโมง 
 (HP 11101 Health and Physical Education)   
 พ 12101  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 80 ชั่วโมง 
 (HP 12101 Health and Physical Education) 
 พ 13101  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 80 ชั่วโมง 
 (HP 13101 Health and Physical Education) 
 พ 14101  สุขศึกษาและพลศึกษา     จำนวน 80 ชั่วโมง 
 (HP 14101 Health and Physical Education) 
 พ 15101  สุขศึกษาและพลศึกษา     จำนวน 80 ชั่วโมง 
 (HP 15101 Health and Physical Education) 
 พ 16101  สุขศึกษาและพลศึกษา     จำนวน 80 ชั่วโมง 
 (HP 16101 Health and Physical Education) 

     
รายวิชาเพิ่มเติม 

- 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
    รายวิชาพื้นฐาน 

 ศ 11101   ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 
 ศ 12101   ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 
 ศ 13101   ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 
 ศ 14101   ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 
 ศ 15101   ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 
 ศ 16101   ศิลปะ      จำนวน 80 ชั่วโมง 

    รายวิชาเพิ่มเติม 
- 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
    รายวิชาพื้นฐาน 

ง 11101   การงานอาชีพ     จำนวน 40 ชั่วโมง 
ง 12101   การงานอาชีพ     จำนวน 40 ชั่วโมง 
ง 13101   การงานอาชีพ     จำนวน 40 ชั่วโมง 
ง 14101   การงานอาชีพ     จำนวน 40 ชั่วโมง 
ง 15101   การงานอาชีพ     จำนวน 40 ชั่วโมง 
ง 16101   การงานอาชีพ     จำนวน 40 ชั่วโมง 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    รายวิชาพื้นฐาน 

 อ 11101   ภาษาอังกฤษ (EN 11101 English)          จำนวน 80 ชั่วโมง 
 อ 12101   ภาษาอังกฤษ (EN 12101 English)   จำนวน 80 ชั่วโมง 
 อ 13101   ภาษาอังกฤษ (EN 13101 English)   จำนวน 80 ชั่วโมง 
 อ 14101   ภาษาอังกฤษ (EN 14101 English)   จำนวน 80 ชั่วโมง 
 อ 15101   ภาษาอังกฤษ (EN 15101 English)   จำนวน 80 ชั่วโมง 
 อ 16101   ภาษาอังกฤษ (EN 16101 English)   จำนวน 80 ชั่วโมง 

     รายวิชาเพิ่มเติม  
 อ 11201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    จำนวน 40 ชั่วโมง 
 (EN 11201  English for Communication) 
 อ 12201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    จำนวน 40 ชั่วโมง 
 (EN 12201  English for Communication)  
 อ 13201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    จำนวน 40 ชั่วโมง 
 (EN 13201  English for Communication) 
 อ 14201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    จำนวน 40 ชั่วโมง 
 (EN 14201  English for Communication) 
 อ 15201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    จำนวน 40 ชั่วโมง 
 (EN 15201  English for Communication)  
 อ 16201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    จำนวน 40 ชั่วโมง 
 (EN 16201  English for Communication)  
 อ 11202   เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  จำนวน 40 ชั่วโมง 
 อ 12202   เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  จำนวน 40 ชั่วโมง 
 อ 13202   เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ           จำนวน 40 ชั่วโมง 
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 อ 14202   เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ           จำนวน 40 ชั่วโมง 
 อ 15202   เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  จำนวน 40 ชั่วโมง 
อ 16202   เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ   จำนวน 40 ชั่วโมง 
จ 12201  ภาษาจีน      จำนวน 40 ชั่วโมง 
จ 13201  ภาษาจีน      จำนวน 40 ชั่วโมง 
จ 14201  ภาษาจีน      จำนวน 40 ชั่วโมง 
จ 15201  ภาษาจีน      จำนวน 40 ชั่วโมง 
จ 16201  ภาษาจีน      จำนวน 40 ชั่วโมง 
 

 รายวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    รายวิชาเพิ่มเติม 

I  16201  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)           จำนวน 40 ชั่วโมง  
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท 11101 ภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                     เวลา 200 ชัว่โมง 
 

               
 อ่านออกเสยีงค า ค าคล้องจอง และขอ้ความสัน้ ๆ บอกความหมายของค า และ ขอ้ความทีอ่่าน 
ตอบค าถามเกี่ยวกบัเรื่องทีอ่่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องทีอ่่าน  อ่านหนังสอืตามความสนใจ อย่าง
สม ่าเสมอและน าเสนอเรื่องทีอ่า่น บอกความหมายของเครื่องหมาย หรอืสญัลกัษณ์ส าคญัทีม่กัพบเหน็ใน
ชวีติประจ าวนั มมีารยาทในการอ่าน คดัลายมอืตวับรรจงเตม็บรรทดั  เขยีนสื่อสารดว้ยค าและประโยค
ง่าย ๆ  มมีารยาทในการเขยีน ฟังค าแนะน า ค าสัง่ง่าย ๆ และปฏบิตัิตาม ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟัง
และดู ทัง้ที่เป็นความรู้และความบนัเทิง พูดแสดงความคดิเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูด
สื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ และเลขไทย เขยีนสะกดค าและบอกความหมาย ของค าเรยีบเรยีงค าเป็นประโยคง่าย ๆ ต่อ
ค าคลอ้งจองง่าย ๆ บอกขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการอ่านหรอืการฟังวรรณกรรมรอ้ยแกว้และรอ้ยกรองส าหรบัเด็ก  
ท่องจ าบทอาขยานตามทีก่ าหนด  และบทรอ้ยกรองตามความสนใจ  
 โดยใชก้ระบวนการอ่าน  เขยีน  พดู  วเิคราะห์  สรุป และน าเสนอ  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ  
มทีกัษะทางภาษาในการสื่อสาร 
 เพื่อให้เกดิเจตคติทีด่ตี่อการเรยีนวชิาภาษาไทย  ตัง้ใจเรยีนและมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีน 
คน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรูต้่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ  ซกัถามและสบืคน้เพื่อหาขอ้มูล  มคีวาม
รอบคอบในการท างาน ใชภ้าษาไทย มนีิสยัรกัการอ่าน  เหน็คุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจ าชาติ 
 

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

รวม  22  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท 12101 ภาษาไทย         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                           เวลา 200 ชั่วโมง  
 

               
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ 

วรรณคดีและวรรณกรรม พร้อมอธิบายความหมายของคำ และข้อความท่ีอ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และ
ปฏิบัติตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน สามารถ
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวเลขไทย การเขียนเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ตาม
จินตนาการ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และสามารถเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องท่ีฟังและดู ฟังคำแนะนำ คำส่ังท่ีซับซ้อน และปฏิบัติตาม พร้อมบอกสาระสำคัญของเรื่องท่ีฟังและดู 
และฝึกต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมและร้อยแก้วสำหรับเด็ก
เรื่อง  นิทานสานรัก สามัคคีคือพลัง รักแท้ของแม่ สักวาพูดจาให้รู้คิด ของขวัญวันเกิด เพื่อระบุข้อคิดท่ีให้จา
การอ่านทำให้ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (IS)ในหน่วยการ
เรียนรู้เฉพาะ ท้ังในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ต้ังใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซักถามและสืบค้นเพื่อหาข้อมูล มีความ
รอบคอบในการทำงาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอ่าน การเขียน และ
การฟัง นำความรู้ท่ีให้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด 

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

รวม  29 ตัวชี้วัด 

 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท 13101 ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                              เวลา 200 ชั่วโมง  

 
   อ่านออกเสียงคำ ข้อความ  เรื่องส้ัน ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  อธิบายความหมายของ

คำ และข้อความท่ีอ่าน ต้ังคำถาม และตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  ลำดับเหตุการณ์ และ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย 
และปฏิบัติตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ  อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ            
มีมารยาท ในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   เขียนบรรยายเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้อย่างชัดเจน 
เขียนบันทึกประจำวัน  เขียนจดหมายลาครู  เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน เล่า
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง บอกสาระสำคัญจากเรื่อการฟังและการ
ดู ต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 
พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตาม วัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  

เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ  ระบุชนิด และหน้าท่ีของคำในประโยค ใช้พจนานุกรม
ค้นหาความหมายของคำ  แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งคำคล้องจอง และคำขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และ
ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จัก
เพลงพื้นบ้านในอำเภออรัญประเทศและในจังหวัดสระแก้ว เพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอำเภออรัญประเทศ 

 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอ่าน ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจ  โดยใช้กระบวนการอ่าน  เขียน  พูด  วิเคราะห์  สรุป และนำเสนอ  เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ  มีทักษะทางภาษาในการส่ือสาร  มีนิสัยรักการอ่าน  เห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจำ
ชาติ 
ตัวชี้วัด 

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

รวม 31 ตัวชี้วัด 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท 14101 ภาษาไทย                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                     เวลา 160 ช่ัวโมง 

_________________________________________________________________________ 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธบิายความหมายของค า ประโยค 
และส านวนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องสัน้ๆ ตามเวลาที่ก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านแยก
ขอ้เท็จจรงิและขอ้คดิเห็นจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
สรุปความรู้และข้อคดิจากเรื่องที่อ่าน เพื่อน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความ
สนใจอย่างสม ่าเสมอ และแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัเรื่องทีอ่่าน คดัลายมอืตวับรรจงเต็มบรรทดัและครึ่ง
บรรทดั  

เขยีนสื่อสารโดยใชค้ าได้ถูกต้องชดัเจน และเหมาะสม เขยีนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคดิเพื่อใช้พฒันางานเขยีน เขยีนย่อความจากเรื่องสัน้ๆ เขยีนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  
เขยีนบนัทกึและเขยีนรายงานจากการศกึษาคน้ควา้  เขยีนเรื่องตามจนิตนาการ มมีารยาทในการเขยีน 
จ าแนกขอ้เท็จจรงิและขอ้คดิเหน็จากเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความจากการฟังและดู  พูดแสดงความรู ้
ความคดิเหน็  และความรู้สกึเกีย่วกบัเรื่องที่ฟังและดู      ตัง้ค าถามและตอบค าถามเชงิเหตุผลจากเรื่อง
ที่ฟังและดู  รายงานเรื่องหรอืประเด็นที่ศกึษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการสนทนา มีมารยาทใน
การฟัง การดู และการพดู สะกดค าและบอกความหมายของค าในบรบิทต่าง ๆ  ระบุชนิดและหน้าทีข่อง
ค าในประโยคใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมายของค า  แต่งประโยคไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษา แต่งบทรอ้ย
กรองและค าขวญั บอกความหมายของส านวนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิ่นได้ ระบุ
ขอ้คดิจากนิทานพืน้บา้นในอ าเภออรญัประเทศและในจงัหวดัสระแกว้หรอืนิทานคตธิรรม  อธบิายขอ้คดิ
จากการอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้านในจงัหวดัสระแก้ว ท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนด และบทรอ้ยกรองทีม่คีุณค่าตามความสนใจ 

 โดยใช้กระบวนการอ่าน  การเขยีน  และพูด  วเิคราะห์  สรุป และน าเสนอ  เพื่อใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจ  มทีกัษะทางภาษาในการสื่อสาร  มนีิสยัรกัการอ่าน  เหน็คุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษา
ประจ าชาต ิ
 

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



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

ท 5.1 ป.4/1, ท 5.1 ป.4/2, ท 5.1 ป.4/3, ท 5.1 ป.4/4 
รวม   33  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท 15101 ภาษาไทย         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                            เวลา 160 ชั่วโมง 
__________________________________________________________________________ 
       

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและ
ข้อความท่ีเป็นการบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องท่ีอ่านอย่างหลากหลายแยก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านเพื่อนำไปใช้ใน
การดำเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน มีมารยาทในการอ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนส่ือสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียนเขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน 

 เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา กรอก
แบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการมีมารยาทในการเขียนพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และ
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดูต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  
และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  

ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยคจำแนกส่วนประกอบของประโยคเปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่นใช้คำราชาศัพท์ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรองใช้สำนวนได้
ถูกต้อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่านระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่องจำบทอาขยานตามท่ี
กำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า  ตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  เขียน  พูด  วิเคราะห์  สรุป และ
นำเสนอ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะทางภาษาในการส่ือสาร  มีนิสัยรักการอ่าน  เห็นคุณค่า
ภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ 

 
ตัวชี้วัด   

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



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

รวม    33   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท 16101 ภาษาไทย         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                            เวลา 160 ชั่วโมง 
__________________________________________________________________________ 
 
      อ่านออกเสียง คำ  ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ วรรณคดีและวรรณกรรม พร้อมอธิบายความหมาย
ของคำ ประโยค และข้อความท่ีเป็นโวหาร อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ อ่าน
หนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน สามารถอธิบายความหมายของข้อมูลจากการ
อ่านแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ และกราฟ  
       เขียนแผนภาพโครงเรื่องในการเขียนตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ การเขียนจดหมาย  การ
กรอกแบบรายการต่างๆ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด และสามารถเลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจ พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ พูด
รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษา แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู ฟังคำแนะนำ และ
ปฏิบัติตามอย่างมีมารยาท  พร้อมบอกสาระสำคัญของเรื่องท่ีฟังและดู และฝึกต้ังคำถามและตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เพื่อระบุข้อคิดท่ีให้จาก
การอ่านทำให้ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ท้ังในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม   
 เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ต้ังใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซักถามและสืบค้นเพื่อหาข้อมูล   มีความรอบคอบในการทำงาน 
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง นำความรู้ท่ีให้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวชี้วัด  

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

รวม  34 ตัวชี้วัด 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 11201 เสริมทักษะภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                             เวลา 40 ชั่วโมง  

 
ศึกษาการอ่านและการเขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ อักษรสามหมู่ มาตราตัวสะกด คำควบกล้ำ  

และอักษรนำ โดยการใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษาท้ังในด้านการฟัง การพูด การอ่านและ การเขียน
โดยฝึกให้นักเรียนอ่านและการเขียนสะกดคำ  ประสมคำ ตามหลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง การ
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  

นักเรียนมีความรู้เข้าใจความหมายของคำ มีมารยาทในการอ่าน การเขียนโดยเน้นกระบวนการฝึก
ทักษะทางภาษา จากการปฏิบัติ เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารในชีวิตประจำวันมีนิสัยรักการอ่าน 

 
ผลการเรียนรู้  

1. อ่านและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
2. อ่านออกเสียงคำ อ่านสะกดคำ เขียนคำและบอกความหมายของคำได้ถูกต้อง 
3. เขียนประสมคำท่ีมีตัวสะกดได้ถูกต้อง 
4. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบของโรงเรียน(หัวกลมตัวเหล่ียม)ได้ 
5. อ่าน เขียนคำควบกล้ำและอักษรนำได้ถูกต้อง 
6. นำคำมาแต่งประโยคได้ถูกต้อง 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค 11101 คณิตศาสตร์                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                               เวลา    160  ชั่วโมง 

  
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ การใช้จำนวนบอกปริมาณท่ีได้

จากการนับ การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ 100 และ 0 การนับเพิ่ม นับลด
และการหาค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่
เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 100 ถึง 0 ต้ังแต่ 3 ถึง 5 จำนวน 
ระบุจำนวนท่ีหายไปในรูปแบบของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 และระบุรูปท่ีหายไปใน
แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร น้ำหนักเป็น
กิโลกรัม เป็นขีด จำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
และกรวย ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทน 1 หน่วย 

โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นความสามารถท่ีจะนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจำเป็น และต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการเช่ือมโยง 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับเนื้อหาต่างๆ หรือศาสตร์อื่นๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง ความสามารถในการให้
เหตุผล และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ทำงาน
อย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ  มั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
 
ตัวชี้วัด 

ค 1.1 ป.1/1,ค 1.1 ป.1/2,ค 1.1 ป.1/3,ค 1.1 ป.1/4,ค 1.1 ป.1/5 
ค 1.2 ป.1/1 
ค 2.1 ป.1/1,ค 2.1 ป.1/2 
ค 2.2 ป.1/1 
ค 3.1 ป.1/1 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค 12101 คณิตศาสตร์                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                               เวลา  160  ชั่วโมง 

  
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ/ค้นคว้าด้วยตนเองจากการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในหน่วยการเรียนรู้เฉพาะ(IS) และฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้   การอ่าน และการเขียน
ตัวเลขฮินดู อารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  การนับทีละ 2 ทีละ 5 ที
ละ 10 และทีละ 100 จำนวนคู่ จำนวนค่ี หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน
ในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวน  การบวกและการลบจำนวน ความหมายของการ
คูณและการหาร การหาผลคูณ การหาผลหารและเศษ  ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร การบวก ลบ 
คูณ หารระคน และโจทย์ปัญหา  แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูป
ซ้ำของรูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ   การวัดและการเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร การ
คาดคะเนความยาวเป็นเมตร  การวัดและการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  การวัด
และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร   โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา
การลบเกี่ยวกับความยาวน้ำหนัก ปริมาตรและความจุ  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที) การบอก
ระยะเวลาและการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา                
การจำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม และวงรี การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของ
รูป  การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย ในการหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการต้ังคำถาม ค้นคว้า แสวงหาคำตอบและสรุปความรู้จากแหล่งข้อมูลพื้นฐานง่ายๆ 
มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การส่ือสารและนำเสนอด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมหลากหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้
ส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงาน
อย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ตัวชี้วัด   
 ค 1.1 ป.2/1, ค 1.1 ป.2/2, ค 1.1 ป.2/3, ค 1.1 ป.2/4   
 ค 1.1 ป.2/5, ค 1.1 ป.2/6, ค 1.1 ป.2/7, ค 1.1 ป.2/8 
 ค 2.1 ป.2/1, ค 2.1 ป.2/2, ค 2.1 ป.2/3, ค 2.1 ป.2/4   
 ค 2.1 ป.2/5, ค 2.1 ป.2/6, 
 ค 2.2 ป.2/1 
 ค 3.1 ป.2/1 
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รวม 16 ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค 13101 คณิตศาสตร์                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                             เวลา    160   ชั่วโมง 

  
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ี

ใกล้ตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง และฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การอ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 ,000 และ 0  
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ  การบอก อ่าน และเขียน
เศษส่วนแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วนท่ีกำหนด การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษ
เท่ากันโดยท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า
ในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 4 หลัก และจำนวน 2 หลักกับ
จำนวน 2 หลัก  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน  4 หลัก  
ตัวหาร 1 หลัก การหาผลลัพธ์การบวก ลบ  คูณ  หารระคนของจำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 0 การแสดง
วิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0  การหาผลบวกของเศษส่วน
ท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และหาผลลบของเศษส่วน  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวกเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน  ระบุ
จำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเงิน, เวลา และระยะเวลา  การเลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่วัดและบอกความยาวของส่ิงต่าง ๆ  
เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร  เมตรและเซนติเมตร  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 
การเปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร จาก 
สถานการณ์ต่าง ๆ  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร  เมตรและเซนติเมตร  กิโลเมตรและเมตร เลือกใช้เครื่องช่ังท่ีเหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและขีด  กิโลกรัมและกรัม  การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  เปรียบเทียบน้ำหนัก
ระหว่างกิโลกรัมกับกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม  จากสถานการณ์ต่าง ๆ  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา เกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม เลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม   
การวัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร   คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร  ระบุรูป
เรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร  เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา   เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจาก
ตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
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โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นความสามารถ ท่ีจะนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจำเป็น และต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการเช่ือมโยง 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับเนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง ความสามารถในการให้
เหตุผล และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ทำงาน
อย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ  มั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
ตัวชี้วัด   
       ค 1.1 ป.3/1, ค 1.1 ป.3/2, ค 1.1 ป.3/3, ค 1.1 ป.3/4, ค 1.1 ป.3/5, ค 1.1 ป.3/6,  
         ค 1.1 ป.3/7, ค 1.1 ป.3/8, ค 1.1 ป.3/9, ค 1.1 ป.3/10, ค 1.1 ป.3/11 

ค 1.2  ป.3/1 
          ค 2.1 ป.3/1, ค 2.1 ป.3/2, ค 2.1 ป.3/3, ค 2.1 ป.3/4, ค 2.1 ป.3/5, ค 1.1 ป.3/6 
 ค 2.1 ป.3/7, ค 2.1 ป.3/8, ค 2.1 ป.3/6, ค 2.1 ป.3/10, ค 2.1 ป.3/11, ค 2.1 ป.3/12,  

ค 2.1 ป.3/13 
          ค 2.2 ป.3/1 
          ค 3.1 ป.3/1, ค 3.1 ป.3/2 
รวม  28 ตัวชี้วัด 
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 คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค 14101 คณิตศาสตร์                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                    เวลา  160  ช่ัวโมง 

 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดู

อารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนท่ีมากกว่า 100,000  หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย   การเปรียบเทียบและ เรียงลำดับจำนวน 
ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย  ≈   การบวกและการลบจำนวนท่ีมากกว่า 100,000 การ
คูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร การ
แก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ แบบรูปของจำนวนท่ีเกิดจากการคูณ การหาร 
ด้วยจำนวนเดียวกัน เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน เศษส่วน
ท่ีเท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ และเศษส่วนท่ีเท่ากับจำนวนนับ  การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวน
คละ   การบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ    การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ
เศษส่วนและจำนวนคละ   การอ่านและ การเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งตามปริมาณท่ีกำหนด หลัก ค่า
ประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ของทศนิยมและการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยม
ท่ีเท่ากันการเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม การบวก การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
ทศนิยมไม่เกิน 2 ข้ันตอน การบอกระยะเวลา เป็นวินาที นาที ช่ัวโมง วัน  สัปดาห์ เดือน ปี  การเปรียบเทียบ
ระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  
ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง และสัญลักษณ์ แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง    มุม   
ส่วนประกอบของมุม   การเรียกช่ือมุม   สัญลักษณ์แสดงมุม    ชนิดของมุม     การวัดขนาดของมุมโดยใช้ 
โพรแทรกเตอร์   การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม  ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก การสร้างรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก   ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก    พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก   การแก้โจทย์
ปัญหา เกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวม
การย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง  (Two-Way Table)  

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง   
ทดลอง   สรุป รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ  ทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล   การส่ือสารและการส่ือ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ความรู้ ความคิด  ทักษะ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง การวัดผลและประเมินผล  ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริง
ของเนื้อหา และทักษะท่ีต้องการวัด 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

ตัวชี้วัด   
ค 1.1 ป.4/1, ค 1.1 ป.4/2, ค 1.1 ป.4/3, ค 1.1 ป.4/4, ค 1.1 ป.4/5, ค 1.1 ป.4/6, ค 1.1 ป.4/7, 
ค 1.1 ป.4/8, ค 1.1 ป.4/9, ค 1.1 ป.4/10, ค 1.1 ป.4/11, ค 1.1 ป.4/12, ค 1.1 ป.4/13,  
ค 1.1 ป.4/14, ค 1.1 ป.4/15, ค 1.1 ป.4/16 
ค 2.1 ป.4/1, ค 2.1 ป.4/2, ค 2.1 ป.4/3 
ค 2.2 ป.4/1, ค 2.2 ป.4/2 
ค 3.1 ป.4/1 

รวม   22   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค 15101 คณิตศาสตร์                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                เวลา    160   ช่ัวโมง         

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา และฝึกทักษะ/
กระบวนการในสาระต่อไปนี้ การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบ การคูณ การหารของ
เศษส่วนและจำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้ปัญหาเศษส่วนและ
จำนวนคละ  ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งท่ีเป็น
จำนวนเต็ม ทศนิยม 1 ตำแหน่ง และ 2 ตำแหน่ง การใช้เครื่องหมาย  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยม    ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก 
กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียน
หน่วยและทศนิยม  การคูณทศนิยม  การหารทศนิยม การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การ
หารทศนิยม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  การ
แก้ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  ลักษณะและส่วนต่างๆ ของปริซึม  ปริมาตร
ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตร ลิตร 
ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและ
ความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม  การสร้างรูปส่ีเหล่ียม ความยาวรอบ
รูปของรูปส่ีเหล่ียม  พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการ
ต้ังฉาก เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน การสร้างเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอกท่ีอยู่
บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal) การอ่านกราฟเส้น และการอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 

โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นความสามารถท่ีจะนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจำเป็น และต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการเช่ือมโยง 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับเนื้อหาต่างๆ หรือศาสตร์อื่นๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง ความสามารถในการให้
เหตุผล และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ทำงาน
อย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ  มั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

ตัวชี้วัด   
          ค 1.1 ป.5/1, ค 1.1 ป.5/2, ค 1.1 ป.5/3, ค 1.1 ป.5/4, ค 1.1 ป.5/5, ค 1.1 ป.5/6, ค 1.1 ป.5/7, 
          ค 1.1 ป.5/8, ค 1.1 ป.5/9 
          ค 2.1 ป.5/1, ค 2.1 ป.5/2, ค 2.1 ป.5/3, ค 2.1 ป.5/4 
          ค 2.2 ป.5/1, ค 2.2 ป.5/2, ค 2.2 ป.5/3, ค 2.2 ป.5/4 
          ค 3.1 ป.5/1, ค 3.1 ป.5/2 
รวม  19 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค 16101 คณิตศาสตร์                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                 เวลา    160   ช่ัวโมง 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง และฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้  การ
เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน
และมาตราส่วน ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น 
ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การแก้โจทย์
ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ  ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม  การหารทศนิยม การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม (รวมการแลกเงินต่างประเทศ) โจทย์ปัญหาอัตราส่วน โจทย์ปัญหาร้อยละ โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูป  ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของ
รูปสามเหล่ียม มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม  การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม  การสร้างรูป
สามเหล่ียม ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม การสร้างวงกลม รูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
พีระมิด รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิดและการอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้ เหตุผล การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์   สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
          รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
ตัวชี้วัด   

ค 1.1 ป.6/1, ค 1.1 ป.6/2, ค 1.1 ป.6/3, ค 1.1 ป.6/4, ค 1.1 ป.6/5, ค 1.1 ป.6/6, ค 1.1 ป.6/7, 
          ค 1.1 ป.6/8,  ค 1.1 ป.6/9, ค 1.1 ป.6/10, ค 1.1 ป.6/11, ค 1.1 ป.6/12  
          ค 1.2 ป.6/1  

ค 2.1 ป.6/1, ค 2.1 ป.6/2, ค 2.1 ป.6/3 
ค 2.2 ป.6/1, ค 2.2 ป.6/2, ค 2.2 ป.6/3, ค 2.2 ป.6/4 
ค 3.1 ป.6/1 

รวม   21  ตัวชี้วัด 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
MA 11101 Mathematics                                           Department of Mathematics 
Prathomsuksa 1                      Course Period: 160   Hours 

____________________________________________________________________ 
 Study and practice for calculation and problem-solving skills as follows:  
 Learn how to count, read, and write Hindu-Arabic and Thai numerals. Study count 
increases by 1s and 2s, the value of digits, numbers and distribution and comparison of 
numbers and symbols including =, ≠, <, >. Investigate situations that lead to addition and 
subtraction. Compare and measure the length and the weight of an object using 
nonstandard units. Tell times of the day (day, night, morning, afternoon and evening) and 
number of days and names of days in a week. Identify geometric figures including triangle, 
quadrilateral, circle and ellipse. Use the properties of addition by 1s and 2s and subtraction 
by 1s and the mathematical relationships between addition and subtraction to solve 
problems of shapes, sizes and colors. 
 Practice, test, conclude and report to gain better calculation, problem-solving and 
reasoning skills. Understand mathematical meanings and apply knowledge, ideas and skills 
for further studies. Possess good attitude toward mathematics and work systematically and 
thoroughly with high responsibility, good judgment and self-confidence. 
 Evaluation and Assessment: Various methods are applied based on contents and 
skills needed for evaluation and assessment for actual results. 
Indicators 

MA 1.1 P. 1/1, MA 1.1 P. 1/2, MA 1.1 P. 1/3, MA 1.1 P. 1/4, MA 1.1 P. 1/5 
MA 1.2 P. 1/1 
MA 2.1 P. 1/1, MA 2.1 P. 1/2 
MA 2.2 P. 1/1 
MA 3.1 P. 1/1 

10 Indicators in Total 
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Basic Course Description 
MA 12101 Mathematics                                             Department of Mathematics 
Prathomsuksa 2                                Course Period: 160   Hours 
______________________________________________________________________ 
 Study and practice for calculation and problem-solving skills as follows:  
 Learn how to read and write Hindu-Arabic and Thai numerals. Study count increases 
by 5s, 10s and 100s and decreases by 2s, 10s and 100s, even and odd numbers, the value 
of digits, uses of 0, numbers and distribution, comparison of numbers and symbols including 
=, ≠, <, > and counting sequences of not over five digits. Investigate situations that lead to 
addition, subtraction, multiplication and division of not over two digits. Measure the length 
(meter and centimeter), the weight(kilogram and gram) and the measurement (liter). 
Compare the length, the weight, the quantity, the capacity (same unit). Identify the types 
and the value of coins and banknotes. Compare the value of coins and banknotes. Tell the 
total sum of money (baht and satang) and the time. Use a calendar to determine the 
month of the year. Identify the appropriate tools for measuring length, weight, capacity 
using addition, subtraction, multiplication and division. Study geometric figures including 
triangle, quadrilateral, circle, ellipse, rectangle, sphere, and cylinder. Distinguish two-
dimensional figures from three-dimensional figures. Draw triangle, square, circle, ellipse using 
models. Use the properties of addition by 5s, 10s and 100s, subtraction by 2s, 10s and 100s 
and the mathematical relationships to solve problems of shapes, sizes and colors. 
 Practice, test, conclude and report to gain better calculation, problem-solving and 
reasoning skills. Understand mathematical meanings and apply knowledge, ideas and skills 
for further studies. Possess good attitude toward mathematics and work systematically and 
thoroughly with high responsibility, good judgment and self-confidence. 
 Evaluation and Assessment: Various methods are applied based on contents and 
skills needed for evaluation and assessment for actual results. 
Indicators 
          MA 1.1 P. 2/1, MA 1.1 P. 2/2, MA 1.1 P. 2/3, MA 1.1 P. 2/4, MA 1.1 P. 2/5, MA 1.1 P. 2/6,  
         MA 1.1 P. 2/7, MA 1.1 P. 2/8 
         MA 1.2 P. 2/1 
         MA 2.1 P. 2/1, MA 2.1 P. 2/2, MA 2.1 P. 2/3, MA 2.1 P. 2/4, MA 2.1 P. 2/5, MA 2.1 P. 2/6 
         MA 2.2 P. 2/1  
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         MA 3.1 P. 2/1                                                                                                         
17 Indicators in Total 
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Basic Course Description 
MA 13101 Mathematics                                             Department of Mathematics 
Prathomsuksa 3                            Course Period: 160 Hours 
______________________________________________________________________ 
 Study and practice for calculation and problem-solving skills as follows:  
 Learn how to read and write Hindu-Arabic and Thai numerals and alphabetical 
numbers. Study count increases by 3s, 4s, 25s and 50s and decreases by 3s, 4s, 25s and 50s, 
the value of digits, uses of 0, numbers and distribution, comparison of numbers and 
symbols including =, ≠, <, > and counting sequences of not over five digits. Investigate 
situations that lead to addition, subtraction and multiplication of not over four digits and 
multiplication between two digits and two digits, the division between not over four digits 
and single digit. Measure the length (meter, centimeter and millimeter) and use appropriate 
tools to measure the length. Measure the weight (kilogram and gram) and use appropriate 
tools to measure the weight (liter and milliliter). Compare the quantity and the capacity 
(same unit). Tell and write the time (every 5 minutes). Read the units of length, the units of 
weight, the unit of measurement and the units of time. Read and write the sum of money. 
Read and write activities and events using time sequences. Study geometric figures including 
ellipse, triangle, square, pentagon, hexagon, octagon, axis of symmetry, point, straight line, 
ray, part of straight line, cross line point, angle and two-dimensional geometry. Use the 
properties of addition by 3s, 4s, 25s and 50s, subtraction by 3s, 4s, 25s and 50s and the 
mathematical relationships to solve problems of shapes, sizes and colors. Collect and 
classify personal data and nearby environment in daily life. Read picture and bar charts. 
 Practice, test, conclude and report to gain better calculation, problem-solving and 
reasoning skills. Understand mathematical meanings and apply knowledge, ideas and skills 
for further studies. Possess good attitude toward mathematics and work systematically and 
thoroughly with high responsibility, good judgment and self-confidence. 
 Evaluation and Assessment: Various methods are applied based on contents and 
skills needed for evaluation and assessment for actual results.  
Indicators 

MA 1.1 P.3/1, MA 1.1 P.3/2, MA 1.1 P.3/3, MA 1.1 P.3/4, MA 1.1 P.3/5, MA 1.1 P.3/6 
MA 1.1 P.3/7, MA 1.1 P.3/8, MA 1.1 P.3/9, MA 1.1 P.3/10, MA 1.1 P.3/11 
MA 1.2 P.3/1 
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MA 2.1 P.3/1, MA 2.1 P.3/2, MA 2.1 P.3/3, MA 2.1 P.3/4, MA 2.1 P.3/5, MA 2.1 P.3/6 
MA 2.1 P.3/7,  MA 2.1 P.3/8, MA 2.1 P.3/9, MA 2.1 P.3/10, MA 2.1 P.3/11, 
MA 2.1 P.3/12, MA 2.1 P.3/13 
MA 2.2 P.3/1 
MA 3.1 P.3/1, MA 3.1 P.3/2 

28 Indicators in Total 
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Basic Course Description 
MA 14101 Mathematics                                          Department of Mathematics 
Prathomsuksa 4            Course Period: 160 Hours 
______________________________________________________________________ 
 Study and practice for calculation and problem-solving skills as follows: 
 Learn how to read and write Hindu-Arabic and Thai numerals and alphabetical 
numbers. Study the value of digits, uses of 0, numbers and distribution, comparison of 
numbers, fraction writing and reading, comparison of fractions, decimal writing and reading 
and comparison of decimals. Investigate situations that lead to addition, subtraction and 
multiplication of not over four digits and multiplication between single digits and over two 
digits, division of not over three digits. Identify the relationships of the units of length, the 
units of weight, the units of measurement, the units of time, quadrangular spaces and hours 
and minutes. Learn to write and read the time. Estimate the length, the weight, the quantity 
and the capacity. Understand questions about the length, the weight, the quantity and the 
capacity. Know how to write incomes and expenses and activities and events based on time 
sequences. Understand situations that entail addition and subtraction such as equal 
groupings of objects and sharing equally. Learn geometrical and other figures. Collect and 
classify data, and read picture and bar charts as well as tables. Know how to write picture 
and bar graphs. 
 Practice, test, conclude and report to gain better calculation, problem-solving and 
reasoning skills. Understand mathematical meanings and apply knowledge, ideas and skills 
for further studies. Possess good attitude toward mathematics and work systematically and 
thoroughly with high responsibility, good judgment and self-confidence. 
 Evaluation and Assessment: Various methods are applied based on contents and 
skills needed for evaluation and assessment for actual results. 
Indicators 

MA 1.1 P.4/1, MA 1.1 P.4/2, MA 1.1 P.4/3, MA 1.1 P.4/4, MA 1.1 P.4/5, MA 1.1 P.4/6  
MA 1.1 P.4/7, MA 1.1 P.4/8, MA 1.1 P.4/9, MA 1.1 P.4/10, MA 1.1 P.4/11 , 
MA 1.1 P.4/12, MA 1.1 P.4/13, MA 1.1 P.4/14, MA 1.1 P.4/15, MA 1.1 P.4/16 
MA 2.1 P.4/1, MA 2.1 P.4/2, MA 2.1 P.4/3 
MA 2.2 ป.4/1, MA 2.2 ป.4/2 
MA 3.1 P.4/1 

22 Indicators in Total 
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Basic Course Description 
MA 15101 Mathematics                                          Department of Mathematics 
Prathomsuksa 5            Course Period: 160 Hours 
_____________________________________________________________________ 
 Study and practice for calculation and problem-solving skills as follows:  
 Study the meaning of fractions and how to read and write numbers with not over 
two decimals, fractions and numbers, fraction writing, equivalent fractions, the value of 
digits, decimal writing and distribution, comparison of not over two decimal sequences, 
percent writing and reading, integers of 10 or 100 and decimals, percent writing with 
fractions and decimals, decimal writing with fractions and percentage. Investigate fraction 
addition and subtraction, fraction multiplication and division, decimal addition and 
subtraction of not over two places, decimal multiplication, decimal addition, subtraction 
and multiplication and questions about numbers, fractions, decimals and percentage. 
Describe whole numbers by 10, 100, and 1,000. Identify the relationships of the units of 
quantity and capacity, the length of quadrilateral and triangle, quadrangular and triangular 
spaces, angle measurement with a protractor (half circle), sizes of reflex angles, quantity or 
capacity of quadrangle and questions about spaces, the length of photo frame, the length 
of quadrangle and the length of triangle. Identify properties and attributes of solids i.e. 
spheres, cylinders, cones, prisms,  pyramids, quadrangles and triangles, components of 
triangle, types of angle. Draw angles with a protractor (half circle). Draw quadrangles, 
triangles, circles and parallels using a try square. Understand situations that entail addition 
and subtraction such as equal groupings of objects and sharing equally. Learn geometrical 
and other figures. Models of Numbers. Collect and classify data. Write, read and compare 
bar charts. Probability. 
 Practice, test, conclude and report to gain better calculation, problem-solving and 
reasoning skills. Understand mathematical meanings and apply knowledge, ideas and skills 
for further studies. Possess good attitude toward mathematics and work systematically and 
thoroughly with high responsibility, good judgment and self-confidence. 
 Evaluation and Assessment: Various methods are applied based on contents and 
skills needed for evaluation and assessment for actual results. 
 
 
Indicators 
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            MA 1.1 P.5/1, MA 1.1 P.5/2, MA 1.1 P.5/3, MA 1.1 P.5/4, MA 1.1 ป.5/5, MA 1.1 P.5/6,  

            MA 1.1 ป.5/7, MA 1.1 P.5/8, MA 1.1 P.5/9 
            MA 2.1 P.5/1, MA 2.1 P.5/2, MA 2.1 P.5/3, MA 2.1 P.5/4 
            MA 2.2 P.5/1, MA 2.2 P.5/2, MA 2.2 P.5/3, MA 2.2 P.5/4 
            MA 3.1 P.5/1, MA 3.1 P.5/2 
19 Indicators in Total 
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Basic Course Description 
MA 16101 Mathematics                                       Department of Mathematics 
Prathomsuksa 6                           Course Period: 160 Hours 
______________________________________________________________________ 
 Study and practice for calculation and problem-solving skills as follows: 
 Study the meaning of decimals with three places, the value of digits, decimal writing 
and distribution, comparison of not over three decimal sequences, comparison of fractions 
and fraction sequences, decimal writing of not over three places with fractions and integers 
of 10, 100 and 1,000 and decimals. Investigate fraction addition, subtraction, multiplication 
and division. multiplication and division of numbers, fraction addition, subtraction, 
multiplication and division, decimal addition, subtraction, multiplication and division and 
questions about numbers, fractions, decimals and percentage. Describe whole numbers by 
ten thousand, one hundred thousand and one million. Recognize Highest Common Factor 
(H.C.F.) and Lowest Common Multiples (L.C.M.). Understand mixed addition and 
multiplication. Identify directions, scales and charts. Explore quadrangular spaces, the length 
of photo frame and the space of circle, the estimation of quadrangular spaces, questions 
about quantity or capacity of quadrangle and chart writing. Describe components of three-
dimensional symmetrical figures, properties of diagonal lines, parallels, details of three-
dimensional symmetrical figures and invention of three-dimensional symmetrical figures and 
quadrangles. Problems of Models. Basic Statistics and Probability: Read, write and compare 
bar charts, line charts and pie charts. Collect data and apply these data in daily life by 
comparing probabilities. 
 Practice, test, conclude and report to gain better calculation, problem-solving and 
reasoning skills. Understand mathematical meanings and apply knowledge, ideas and skills 
for further studies. Possess good attitude toward mathematics and work systematically and 
thoroughly with high responsibility, good judgment and self-confidence. 
 Evaluation and Assessment: Various methods are applied based on contents and 
skills needed for evaluation and assessment for actual results. 
Indicators 

MA 1.1 P.6/1, MA 1.1 P.6/2, MA 1.1 P.6/3, MA 1.1 P.6/4, MA 1.1 P.6/5, MA 1.1 P.6/6  
MA 1.1 P.6/7 

          MA 1.1 P.6/8, MA 1.1 P.6/9, MA 1.1 P.6/10, MA 1.1 P.6/11, MA 1.1 P.6/12  
          MA 1.2  P.6/1 
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MA 2.1 P.6/1, MA 2.1 P.6/2, MA 2.1 P.6/3 
MA 2.2 P.6/1, MA 2.2 P.6/2, MA 2.2 P.6/3, MA 2.2 P.6/4 
MA 3.1 P.6/1 

21 Indicators in Total 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว  11101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                   เวลา   120   ช่ัวโมง 

 
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าท่ีและการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย

มนุษย์ ลักษณะและหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว และสภาพแวดล้อม ในบริเวณท่ีสัตว์และพืช
อาศัยอยู่ ชนิดและสมบัติของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและ ทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสียง ลักษณะ
ของหิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน และกลางคืน การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก 
การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบ้ืองต้น 
การใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก 
และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองต้น 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่าง
ง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้ส่ือ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ 

ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด   

ว 1.1 ป.1/1, ว 1.1 ป.1/2 
ว 1.2 ป.1/1, ว 1.2 ป.1/2 
ว 2.1 ป.1/1, ว 2.1 ป.1/2 
ว 2.3 ป.1/1 
ว 3.1 ป.1/1, ว 3.1 ป.1/2 
ว 3.2 ป.1/1 
ว 4.2 ป.1/1, ว 4.2 ป.1/2, ว 4.2 ป.1/3, ว 4.2 ป.1/4, ว 4.2 ป.1/5 

รวม  15 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว 12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                               เวลา   120   ช่ัวโมง   

  
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต ความจำเป็นของแสง 

และน้ำต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนำไปใช้ 
ประโยชน์ สมบัติของวัสดุท่ีเกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ทำวัตถุตามสมบัติของวัสดุ การ
นำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคล่ือนท่ีของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการ มองวัตถุ
ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จากดิน การ
แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น การจัดการ
ไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ 
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทักษะ การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเบื้องต้น สามารถส่ือสารส่ิงท่ี 
เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรม 
แบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำส่ังและตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ 

นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต 
ตระหนัก ถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแลรักษา
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด   

ว 1.2 ป.2/1, ว 1.2 ป.2/2, ว 1.2 ป.2/3 
ว 1.3 ป.2/1  
ว 2.1 ป.2/1, ว 2.1 ป.2/2, ว 2.1 ป.2/3, ว 2.1 ป.2/4 
ว 2.3 ป.2/1, ว 2.3 ป.2/2  
ว 3.2 ป.2/1, ว 3.2 ป.2/2 
ว 4.2 ป.2/1, ว 4.2 ป.2/2, ว 4.2 ป.2/3, ว 4.2 ป.2/4   

รวม 16 ตัวชี้วัด  
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว  13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                          เวลา   120   ช่ัวโมง 

 
  ศึกษา  วิเคราะห์ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของ 

อาหาร น้ำ และ อากาศ ต่อมนุษย์และสัตว์  แบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด คุณค่าของชีวิตสัตว์ ส่วนประกอบของวัตถุ การเปล่ียนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็น
ลง  ผลของแรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ  แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ ขั้วแม่เหล็ก  ผลท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
ขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กัน  การเปล่ียนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า  ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย   แบบรูป เส้นทางการขึ้น ตกของดวงอาทิตย์   การเกิดปรากฏการณ์ การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ 
การเกิดกลางวัน กลางคืน การกำหนดทิศ ความสำคัญและประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต ส่วนประกอบ
ของอากาศ ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต ความสำคัญของอากาศ การ
ปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  

ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการแก้ปัญหา  การแสดง
อัลกอริทึม ท าได้โดยการเขียนบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับ
ของค าส่ังให้คอมพิวเตอร์ท างาน  การตรวจหาข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม  
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เว็บเบราว์เซอร์ การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  ข้อมูลความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัย การรวบรวมข้อมูล  การประมวลผลอย่างง่าย การน าเสนอข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ท างานตาม
วัตถุประสงค์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นและ
อภิปรายข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล                              
มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

ว 1.2 ป.3/1, ว 1.2 ป.3/2, ว 1.2 ป.3/3, ว 1.2 ป.3/4 
ว 2.1 ป.3/1, ว 2.1 ป.3/2 
ว 2.2 ป.3/1, ว 2.2 ป.3/2, ว 2.2 ป.3/3, ว 2.2 ป.3/4 
ว 2.3 ป.3/1, ว 2.3 ป.3/2 
ว 3.1 ป.3/1, ว 3.1 ป.3/2, ว 3.1 ป.3/3 
ว 3.2 ป.3/1, ว 3.2 ป.3/2, ว 3.2 ป.3/3, ว 3.2 ป.3/4 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

ว 4.2 ป.3/1, ว 4.2 ป.3/2, ว 4.2 ป.3/3, ว 4.2 ป.3/4, ว 4.2 ป.3/5 
รวม  24  ตัวชี้วัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว 14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                  เวลา  120   ช่ัวโมง  

  
          ศกึษา วเิคราะห์ หน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอกของพชืดอก ส่วนประกอบของพืช

ดอก ความแตกต่างของลกัษณะของสิง่มชีวีติออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสตัว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พชืและสตัว ์
จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก จ าแนกสตัว์ออกเป็นสตัว์มีกระดูกสนัหลังและสตัว์ไม่มี
กระดูกสนัหลงั ลกัษณะเฉพาะของสตัว์มกีระดูกสนัหลงัในกลุ่มปลา กลุ่มสตัว์สะเทนิน ้าสะเทนิบก กลุ่ม
สตัว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวอย่างของสตัว์ในแต่ละกลุ่ม  สมบัติทาง
กายภาพของวัสดุจากการทดลองและระบุการน าสมบัติของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยผ่าน
กระบวนการออกแบบชิน้งาน แลกเปลีย่นความคดิกบัผูอ้ื่นโดยการอภปิรายเกีย่วกบัสมบตัทิางกายภาพ
ของวสัดุอย่างดา้นความแขง็ สภาพความยดืหยุ่น การน าความร้อน การน าไฟฟ้า ของวสัดุ สมบตัขิอง
สสารทัง้ 3 สถานะ การสงัเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปรมิาตรของสสาร เครื่องมือที่ใช้วดั
มวล และปรมิาตรของสสาร ทัง้ 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงทีม่ตี่อวตัถุ การใชเ้ครื่องชัง่สปรงิในการวดั
น ้าหนักของวตัถุ มวลของวตัถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวตัถุ วตัถุที่เป็นตัวกลาง
โปร่งใส ตวักลางโปร่งแสง และวตัถุทบึแสง ลกัษณะการมองเหน็ผ่านวตัถุ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์ แบบจ าลองอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และ
พยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจนัทร ์แบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุรยิะ และเปรยีบเทยีบ
คาบ การโคจรของดาวเคราะหต์่าง ๆ จากแบบจ าลอง  

ใชเ้หตุผลเชงิตรรกะในการแกปั้ญหา การอธบิายการท างาน การคาดการณ์ผลลพัธ ์จากปัญหา
อย่างง่าย ออกแบบ และเขยีนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรอืสื่อ และตรวจหาขอ้ผดิพลาด
และแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวรท์ี่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชวีติประจ าวนั ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภยั เขา้ใจ
สทิธแิละหน้าทีข่องตน เคารพในสทิธขิองผูอ้ื่น 
ตัวชี้วัด 

ว 1.2 ป.4/1                                                                                               
ว 1.3 ป.4/1, ว 1.3 ป.4/2, ว 1.3 ป.4/3, ว 1.3 ป.4/4     
ว 2.1 ป.4/1, ว 2.1 ป.4/2, ว 2.1 ป.4/3, ว 2.1 ป.4/4     
ว 2.2 ป.4/1, ว 2.2 ป.4/2, ว 2.2 ป.4/3  
ว 2.3 ป.4/1                                                                                          
ว 3.1 ป.4/1, ว 3.1 ป.4/2, ว 3.1 ป.4/3 
ว 4.2 ป.4/1, ว 4.2 ป.4/2, ว 4.2 ป.4/3, ว 4.2 ป.4/4, ว 4.2 ป.4/5 

รวม   21   ตัวชีวั้ด 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว 15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                           เวลา   120   ช่ัวโมง 

 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมในแต่ละ 
 แหล่งท่ีอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต  
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์การเปล่ียนสถานะของสสาร การละลายของสาร 
ในน้ำ การเปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน การได้
ยินเสียงผ่านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษทาง
เสียง ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนท่ีดาว แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปีปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ำท่ีมนุษย์สามารถนำมาใช้ได้ การใช้น้ำอย่าง
ประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ   วัฏจักรน้ำ  กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง กระบวนการ
เกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดง วิธี
แก้ปัญหา การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการท างานแบบวนซ้ำ การใช้ซอฟต์แวร์ 
ประมวลผลข้อมูล การติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและการประเมิน  ความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 

 ใช้การสืบเสาะหาความรู้  สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและส่ือความหมายข้อมูล สร้าง
แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเบื้องต้น สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธี
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล เชิงตรรกะ ใช้รหัสลำลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบวนซ้ำ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยใน
การแก้ปัญหา ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อส่ือสารและค้นหาข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ประเมินความ
น่าเช่ือถือ ของข้อมูล  

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด   

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

รวม  32 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว 16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                         เวลา   120  ช่ัวโมง                

  
 ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหารประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารท่ีตนเองรับประทาน 
การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย รวมท้ังความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ แบบจำลอง ระบบย่อยอาหาร หน้าท่ีของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การย่อยอาหารและ
การดูดซึมสารอาหาร  ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงาน
เป็นปกติ การแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
วัตถุท่ีผ่านการขัดถู ส่วนประกอบ  หน้าท่ี ของวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนอย่างง่าย  แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า
อนุกรมและแบบขนาน  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ประโยชน์ ข้อจำกัด 
การเกิดเงามืด เงามัว แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว  แบบจำลองปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กระบวนการเกิดหิน
อัคนี หินตะกอน และหินแปร  แบบจำลองวัฏจักรหิน  การใช้ประโยชน์ของหิ นและแร่ในชีวิตประจำวัน  
แบบจำลองการเกิด ซากดึกดำบรรพ์สภาพแวดล้อมในอดีต การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม จาก
แบบจำลอง ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของ น้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝ่ัง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ  ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  แนวทางการเฝ้าระวังและ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ แบบจำลองอธิบายการเกิดและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก  
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกลูกเห็บ  

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทําและส่ือความหมายข้อมูล สร้างแบบจําลอง 
และอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้น
พื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเบื้องต้น 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 
เชิงตรรกะ ใช้รหัสลําลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 
และการทํางานแบบวนซ้ำ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการแก้ปัญหา ใช้
อินเทอร์เน็ตติดต่อส่ือสารและค้นหาข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ประเมินความน่าเช่ือถือ ของ
ข้อมูล 

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันอันตรายท่ีอยู่บน
อินเทอร์เน็ต มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
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ตัวชี้วัด 

ว 1.2 ป.6/1, ว 1.2 ป.6/2, ว 1.2 ป.6/3, ว 1.2 ป.6/4, ว 1.2 ป.6/5  
ว 2.1 ป.6/1  
ว 2.2 ป.6/1  
ว 2.3 ป.6/1, ว 2.3 ป.6/2, ว 2.3 ป.6/3, ว 2.3 ป.6/4, ว 2.3 ป.6/5, ว 2.3 ป.6/6, ว 2.3 ป.6/7, 
ว 2.3 ป.6/8  
ว 3.1 ป.6/1, ว 3.1 ป.6/2       
ว 3.2 ป.6/1, ว 3.2 ป.6/2, ว 3.2 ป.6/3, ว 3.2 ป.6/4, ว 3.2 ป.6/5, ว 3.2 ป.6/6, ว 3.2 ป.6/7,  
ว 3.2 ป.6/8, ว 3.2 ป.6/9 
ว 4.2 ป.6/1, ว 4.2 ป.6/2, ว 4.2 ป.6/3, ว 4.2 ป.6/4 

รวม   30   ตัวชี้วัด 
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Basic Course Description 
SC 11101 Science and Technology                  Department of Science and Technology         
Prathomsuksa 1                   Course Period:  120 Hours 
______________________________________________________________________ 

Study and learn about the function of various parts, the human body, animals, 
plants, including the joint functions of various parts of the human body the importance of 
each part of the body and the proper care of the various parts, safe and always clean 
plants and animals that live in various areas. Suitable environment in the area where plants 
and animals live observable properties of materials used to make materials made of the 
same or multiple types of materials. Material types and classification of materials according 
to observed properties. Sound generation and direction of sound movement. The external 
characteristics of the stone from the observed characteristics. The stars that appear in the 
sky during the day and night and the reason that most of the stars are not visible during the 
day. 

Study and practice problem-solving skills using simple problem-solving steps. The 
process of solving problems by writing, telling, drawing or using symbols simple 
programming by using software or media basic equipment. Usage basic software operations, 
creating, storing and running files for purposes of Safe use of information technology.. 
Instructions for use and care of the device Proper use of information technology. 

By using scientific processes, searching for knowledge survey, searching and 
discussion of information for the purpose of knowledge, understanding and able to 
communicate what is learned can think logically, have the ability to make decisions, apply 
knowledge to use in daily life, have the right mind, science, ethics, morals and values. 
Indicators 
       SC 1.1  P.1/1, SC 1.1 P.1/2  
 SC 1.2  P.1/1, SC 1.2 P.1/2 
 SC 2.1  P.1/1, SC 2.1 P.1/2 
 SC 2.3  P.1/1 
 SC 3.1  P.1/1, SC 3.1 P.1/2 
 SC 3.2  P.1/1 
          SC 4.2  P.1/1, SC 4.2 P.1/2, SC 4.2 P.1/3, SC 4.2 P.1/4, SC 4.2 ป.1/5  
15 Indicators in Total 
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Basic Course Description 
SC 12101 Science and Technology                  Department of Science and Technology         
Prathomsuksa 2           Course Period: 120 Hours 
______________________________________________________________________ 
 Analyze and study the factors that are essential to life. Growth and response to 
stimuli of plants, animals and humans. The benefits of local plants and animals. Types and 
properties of materials used in making toys for daily use. Choose materials and other items 
appropriately and safely. Magnetic properties and their uses. The electric force caused by 
rubbing certain materials. Electrical energy and electrical appliances in the home, 
conversion of electrical energy to other types of energy, physical properties and benefits of 
soil. The importance of the sun That is the energy source of the world. 

Study and practice problem-solving skills by demonstrating problem-solving 
procedures. Do it by writing, telling, drawing or using symbols. Is a simple problem Error 
checking Modify to achieve the desired results. Error detection Software or media used in 
programming Basic software operations, such as entering and exiting programs, creating files, 
storing files, editing documents. Done in the program, graphic program. The program 
presents systematically creating, copying, moving, deleting, renaming, categorizing files and 
folders. Safe and appropriate use of information technology. 

By using scientific processes, searching for knowledge survey, searching and 
discussion of information for the purpose of knowledge, understanding and able to 
communicate what is learned can think logically, have the ability to make decisions, apply 
knowledge to use in daily life, have the right mind, science, ethics, morals and values. 
Indicators 

SC 1.2 P.2/1, SC 1.2 P.2/2, SC 1.2 P.2/3 
SC 1.3 P.2/1 
SC 2.1 P.2/1, SC 2.1 P.2/2, SC 2.1 P.2/3, SC 2.1 P.2/4  
SC 2.3 P.2/1, SC 2.3 P.2/2 
SC 3.2 P.2/1, SC 3.2 P.2/2  
SC 4.2 P.2/1, SC 4.2 P.2/2, SC 4.2 P.2/3, SC 4.2 P.2/4 

16 Indicators in Total 
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Basic Course Description 
SC 13101 Science and Technology                  Department of Science and Technology        
Prathomsuksa 3                                   Course Period: 120 Hours 
______________________________________________________________________ 

Study and analyze the necessities for living and growth of humans and animals, the 
benefits of food, water and air to humans and animals. Animal life cycle model. Compare 
the life cycle of some animals. The value of animal life. Object components. Changes in 
materials when heating or cooling down. The effect of force on change motion of the 
object. Contact force and non-contact force affecting the movement of objects Identify 
objects using magnetism and magnetism as a criterion for magnetic poles. The result of the 
magnetic poles when they come closer together. To convert one energy to another. The 
function of the generator. Power source for electricity generation. Benefits and harms of 
electricity. How to use electricity economically and safely, in the form of ascending routes. 
Sunset of the sun, occurrence Rising sun. The occurrence of day and night determining the 
importance and benefits of the sun to life. Air component the importance of air the impact 
of air pollution on living organisms the importance of air. Practice in reducing air pollution, 
creating wind, benefits and harms of the wind. 

Study and practice problem-solving skills by using algorithm as a procedure to solve 
problems. Algorithm display. Do it by writing, telling, drawing or using symbols. Programming 
is the creation of a sequence of commands for a computer to perform. Error detection 
Software or media used in programming Internet network. Web browser. Searching the 
information on the internet Knowledge information. Safe internet use data gathering simple 
processing. Data presentation. The use of software works as intended. And the use of 
information technology safely and appropriately. 

By using scientific processes, searching for knowledge survey, searching and 
discussion of information for the purpose of knowledge, understanding and able to 
communicate what is learned can think logically, have the ability to make decisions, apply 
knowledge to use in daily life, have the right mind, science, ethics, morals and values. 

SC 1.2 P.3/1, SC 1.2 P.3/2, SC 1.2 P.3/3, SC 1.2 P.3/4 
SC 2.1 P.3/1, SC 2.1 P.3/2 
SC 2.2 P.3/1, SC 2.2 P.3/2, SC 2.2 P.3/3, SC 2.2 P.3/4 
SC 2.3 P.3/1, SC 2.3 P.3/2 
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SC 3.1 P.3/1, SC 3.1 P.3/2, SC 3.1 P.3/3 
SC 3.2 P.3/1, SC 3.2 P.3/2, SC 3.2 P.3/3, SC 3.2 P.3/4 
SC 4.2 P.3/1, SC 4.2 P.3/2, SC 4.2 P.3/3, SC 4.2 P.3/4, SC 4.2 P.3/5 

24 Indicators in Total 
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Basic Course Description 
SC 14101 Science and Technology                  Department of Science and Technology         
Prathomsuksa 4                            Course Period:  120 Hours 
______________________________________________________________________ 

Analytical study the role of conveyors and stomps of plants, water, carbon dioxide, 
light and chlorophyll are some factors for growth. And photosynthesis of plants the 
response of plants to light, sound and touch. Behavior of animals in response to light, 
temperature, exposure, movement of light from light sources. Reflection of light that hits an 
object. Classify objects according to visual characteristics from light sources. Optical 
degradation through two types of transparent media. Changing light into electrical energy. 
White light consists of different colors, the formation of soil, the properties of the soil used 
to grow local plants Characteristics of the solar system. 
  Study and practice skills in logical reasoning in problem solving. A simple 
explanation of the operation or predictions of the problem. Simple design and programming 
Detection of errors in the program. Searching for information on the internet and using 
search terms. Assessing the reliability of data gathering simple processing. Analyzing results 
and making choices. Data presentation. Communicate courteously and with timely 
knowledge. Protection of personal information. 

By using scientific processes, searching for knowledge survey, searching and 
discussion of information for the purpose of knowledge, understanding and able to 
communicate what is learned can think logically, have the ability to make decisions, apply 
knowledge to use in daily life, have the right mind, science, ethics, morals and values. 
Indicators 

SC 1.2 P.4/1  
SC 1.3 P.4/1, SC 1.3 P.4/2, SC 1.3 P.4/3, SC 1.3 P.4/4  
SC 2.1 P.4/1, SC 2.1 P.4/2, SC 2.1 P.4/3, SC 2.1 P.4/4  
SC 2.2 P.4/1, SC 2.2 P.4/2, SC 2.2 P.4/3  
SC 2.3 P.4/1  
SC 3.1 P.4/1, SC 3.1 P.4/2, SC 3.1 P.4/3  
SC 4.2 P.4/1, SC 4.2 P 4/2, SC 4.2 P.4/3, SC 4.2 P.4/4, SC 4.2 P.4/5 

21 Indicators in Total 
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Basic Course Description 
SC 15101 Science and Technology                  Department of Science and Technology        
Prathomsuksa 5                             Course Period:  120  Hours 
______________________________________________________________________ 
 Study and analysis of flower components. And the structure related to the 
reproduction of flowering plants. Reproduction of plants, both based on sex and asexual 
reproduction. Plant propagation. Life cycle of certain flowering plants. Reproduction and 
propagation of animals. The cycle of certain animals Identifying one's own characteristics 
with family members Inheritance of organisms in each generation, identification of flowering 
plants and non-flowering plants. Specify the characteristics of monocots and 
monocotyledon plants. By using external characteristics as criteria animal classification. 
Properties of various materials about flexibility, hardness, toughness, thermal conductivity. 
Electrical conductivity and density. The use of materials in daily life. Determining the net 
force of two forces which are in the same line acting on the object. Air pressure, Pressure of 
liquid Buoyancy force. Floating and sinking of friction objects, sound generation and 
movement of sound. The occurrence of highs and lows Loud sound. The dangers that occur 
when listening to loud sounds, clouds, fog, dew, rain and hail. The water cycle. Simple tools 
for measuring temperature, humidity and pressure, occurrence of wind, direction and 
occurrence. Of stars using a star map. 
 Study and practice skills in logical reasoning, taking into account all the rules and 
conditions that are covered in every case to solve problems, explain work or predict results. 
Program design can be done by writing in text or flowchart. Comprehensive examination of 
all conditions to ensure accurate results are met. Detection of errors from the program. 
Software used in programming such as scratch, logo. Searching for information on the 
internet. And consideration Internet communication search results Assessing the reliability of 
data using a variety of software or services on the internet to gather information, process, 
create alternatives, and assess the dangers of use and cybercrime. Etiquette of 
communicating through the internet. 

By using scientific processes, searching for knowledge survey, searching and 
discussion of information for the purpose of knowledge, understanding and able to 
communicate what is learned can think logically, have the ability to make decisions, apply 
knowledge to use in daily life, have the right mind, science, ethics, morals and values. 
Indicators 
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SC 1.1 P.5/1, SC 1.1 P.5/2, SC 1.1 P.5/3, SC 1.1 P.5/4 
SC 1.3 P.5/1, SC 1.3 P.5/2  
SC 2.1 P.5/1, SC 2.1 P.5/2, SC 2.1 P.5/3, SC 2.1 P.5/4  
SC 2.2 P.5/1, SC 2.2 P.5/2, SC 2.2 P.5/3, SC 2.2 P.5/4, SC 2.2 P.5/5  
SC 2.3 P.5/1, SC 2.3 P.5/2, SC 2.3 P.5/3, SC 2.3 P.5/4, SC 2.3 P.5/5  
SC 3.1 P.5/1, SC 3.1 P.5/2  
SC 3.2 P.5/1, SC 3.2 P.5/2, SC 3.2 P.5/3, SC 3.2 P.5/4, SC 3.2 P.5/5  
SC 4.2 P.5/1, SC 4.2 P.5/2, SC 4.2 P.5/3, SC 4.2 P.5/4, SC 4.2 P.5/5 

32 Indicators in Total 
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Basic Course Description 
SC 16101 Science and Technology                  Department of Science and Technology         
Prathomsuksa 6                                   Course Period:  120 Hours 
______________________________________________________________________ 
 Study and analyze human growth from newborn to adult related functions of the 
digestive system, respiratory system and circulatory system, nutrients and the need for the 
body in proportion to gender and age. Relationships between groups of organisms in various 
habitats. Relationships between organisms in the form of food chains, food webs, the 
relationship between living organisms and the local environment Natural resources in each 
locality that are beneficial to livelihoods. The increase in human population that affects the 
use of natural resources. Effects on living things from environmental changes, both natural 
and human. Maintenance of natural resources and the local environment, solid properties 
Liquid and gas. Classify substances into groups using other specified statuses or criteria. 
Separation of certain substances mixed by sifting, sedimentation, filtering, sublimation, dry 
evaporation, classification of various substances used in daily life by using the properties 
and uses of the substance as the basis. Select the correct substance for each type of 
substance. Properties of substances when they dissolve and change their status. Changes 
that cause new substances and properties to change in substance. That causes organisms 
and the environment. Easy electrical connection. Electrical conductors and electrical 
insulation. Serial electrical cell connection. Serial and parallel electric tube connection. The 
occurrence of a magnetic field around a current-carrying cable. Classify the rocks by using 
the characteristics of the stones. The stone's properties are the criteria, rock change 
earthquake affecting, humans and the local environment, the occurrence of the waning 
season. The occurrence of a lunar eclipse, the progress and benefits of space technology. 
         Study and practice skills in problem solving step by step to help solve problems 
effectively. Logical reasoning is the implementation of comprehensive rules or conditions. 
Into consideration in solving problems the concept of iterative operation and conditions for 
determining work processes. Iterative or conditional methods are methods that help design 
solutions to be effective. Program design can be done by writing is text or flowchart. Design 
and programming with variable loops, condition checking. Check for errors from the 
program. Software used in programming such as Scratch, logo to find information efficiently. 
Using advanced search techniques Dangers of using and internet crime Guidelines for 
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prevention. Password method License settings (Access rights). Guidelines for detecting and 
preventing malware the dangers of installing software that is on the internet. 

By using scientific processes, searching for knowledge survey, searching and 
discussion of information for the purpose of knowledge, understanding and able to 
communicate what is learned. Can think logically Have the ability to make decisions. Apply 
knowledge to use in daily life Have the right mind, science, ethics, morals and values. 
Indicators 

SC 1.2 P.6/1, SC 1.2 P.6/2, SC 1.2 P.6/3, SC 1.2 P.6/4, SC 1.2 P.6/5 
SC 2.1 P.6/1 
SC 2.2 P.6/1 
SC 2.3 P.6/1, SC 2.3 P.6/2, SC 2.3 P.6/3, SC 2.3 P.6/4, SC 2.3 P.6/5, SC 2.3 P.6/6,  
SC 2.3 P.6/7, SC 2.3 P.6/8 
SC 3.1 P.6/1, SC 3.1 P.6/2 
SC 3.2 P.6/1, SC 3.2 P.6/2, SC 3.2 P.6/3, SC 3.2 P.6/4, SC 3.2 P.6/5, SC 3.2 P.6/6,  
SC 3.2 P.6/7, SC 3.2 P.6/8, SC 3.2 P.6/9 
SC 4.2 P.6/1, SC 4.2 P.6/2, SC 4.2 P.6/3, SC 4.2 P.6/4 

30 Indicators in Total 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                          เวลา 40  ชั่วโมง 

  
ศึกษาพุทธประวัติ  ชาดก  และศาสนิกชน  พระรัตนตรัย   โอวาท  3  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  

การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  และการฝึกสวดมนต์  แผ่เมตตา  การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ  การปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน  โครงสร้าง  บทบาท  สิทธิหน้าท่ี  และการปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตยท้ังในครอบครัวและในโรงเรียน  การใช้สินค้าและบริการ  การใช้จ่ายเงิน  การออม  
การจดบันทึกการวางแผนการใช้จ่าย  การใช้ทรัพยากรท้ังส่วนตัวและส่วนรวมอย่างคุ้ มค่า  การอธิบาย
ความหมาย  ประเภท  ความสำคัญและเหตุผลของการทำงาน  การแยกแยะส่ิงต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ  และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  การระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  ระยะทิศของส่ิงต่างๆรอบตัว  ทิศหลัก
และท่ีต้ัง  การสร้างและใช้แผนผังแสดงตำแหน่งส่ิงต่างๆ ในห้องเรียนและการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมท่ี
อยู่รอบตัวที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

โดยใช้ทักษะการสังเกต  การช้ีบ่ง  การอธิบาย  การแยกแยะ  การเรียงลำดับ  การปฏิบัติ  การสาธิต  
การแบ่งกลุ่ม  การยกตัวอย่าง  และการจดบันทึก  การต้ังคำถาม  การรวบรวมข้อมูล  การจัดการข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลแปลความข้อมูล  การสรุปข้อมูล  และการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

เพื่ อ ให้ เกิดการแสวงหาความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม จริยธรรม  และลักษณะ  มีลักษณะอันพึงประสงค์ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิชาสังคมศึกษา  
ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ป.1/1, ส 1.1 ป.1/2, ส 1.1 ป.1/3, ส 1.1 ป.1/4 
ส 1.2 ป.1/1, ส 1.2 ป.1/2, ส 1.2 ป.1/3   
ส 2.1 ป.1/1, ส 2.1 ป.1/2 
ส 2.2 ป.1/1, ส 2.2 ป.1/2, ส 2.2 ป.1/3   
ส 3.1 ป.1/1, ส 3.1 ป.1/2, ส 3.1 ป.1/3   
ส 3.2 ป.1/1   
ส 5.1 ป.1/1, ส 5.1 ป.1/2, ส 5.1 ป.1/3, ส 5.1 ป.1/4 
ส 5.2 ป.1/1, ส 5.2 ป.1/2, ส 5.2 ป.1/3   

รวม  23  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                           เวลา  40  ชั่วโมง 

 
ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา สรุปพุทธประวัติ  ประวัติสาวก  ชาดก และศาสนิกชน    

พระรัตนตรัย  โอวาท 3  พุทธศาสนสุภาษิต การทำความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน  
และการฝึกสวดมนต์ แผ่เมตตา  ช่ือศาสนา  ศาสดา  และความสัมพันธ์ของคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ  การ
ฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธ  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  การปฏิบัติ
ตามข้อตกลง  กติกา กฎระเบียบ และหน้าท่ี  การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  สิทธิส่วนบุคคล  ความสัมพันธ์
ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน  ผู้มีบทบาท  อำนาจการตัดสินใจในโรงเรียน  และชุมชน  
ทรัพยากรท่ีนำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ  ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตการประกอบอาชีพของ
ครอบครัว  ท่ีมาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง  สรุปผลดี
ของการใช้จ่ายเหมาะสมกับรายได้ การออม  ส้ินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาให้บริการแก่ประชาชนการ
แลกเปล่ียนสินค้าและบริการต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายการระบุส่ิงต่างๆท่ีเป็นธรรมชาติกับท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น  การระบุตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางการกายภาพ  แผนท่ี  แผนผังความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์  คุณค่าของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  และทางสังคม ความหมายและ
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในแผนท่ี แผนผัง รูปถ่าย 
และลูกโลก การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนิน
ชีวิตและการรักษาการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
 โดยใช้ทักษะการสังเกต  การช้ีบ่ง  การอธิบาย  การแยกแยะ  การเรียงลำดับ  การปฏิบัติ  การสาธิต 
การแบ่งกลุ่ม  การยกตัวอย่าง  การจดบันทึก การรวบรวมข้อมูล  การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การ
สรุปข้อมูล เพื่อตอบคำถาม 

เพื่อเกิดการแสวงหาความรู้  มีความคิด  ความเข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
มีคุณธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาสังคม   
ตัวชี้วัด     

 ส 1.1 ป.2/1, ส 1.1 ป.2/2, ส 1.1 ป.2/3, ส 1.1 ป.2/4, ส 1.1 ป.2/5, ส 1.1 ป.2/6, ส 1.1 ป.2/7 
           ส 1.2 ป.2/1, ส 1.2 ป.2/2                
           ส 2.1 ป.2/1, ส 2.1 ป.2/2, ส 2.1 ป.2/3, ส 2.1 ป.2/4 
           ส 2.2 ป.2/1, ส 2.2 ป.2/2               
           ส 3.1 ป.2/1, ส 3.1 ป.2/2, ส 3.1 ป.2/3, ส 3.1 ป.2/4 
           ส 3.2 ป.2/1, ส 3.2 ป.2/2              
           ส 5.1 ป.2/1, ส 5.1 ป.2/2, ส 5.1 ป.2/3 
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           ส 5.2 ป.2/1, ส 5.2 ป.2/2, ส 5.2 ป.2/3, ส 5.2 ป.2/4 

รวม 28 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                        เวลา  40 ชั่วโมง 

 
 ศึกษาประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  การสรรเสริญ    
คุณพระรัตนตรัย ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล หน้าท่ีและมารยาทของชาวพุทธ รู้จักประเพณี
วัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของตนเอง คนในครอบครัว วันหยุดราชการ 
บุคคลตัวอย่างของชุมชนและท้องถิ่น การเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย ปัจจัย 4 ท่ีใช้ในการดำเนินชีวิต 
บริหารการใช้จ่ายเงิน บทบาทของผู้ผลิตและบริโภค สินค้าและบริการ ภาษีและการเสียภาษี การแข่งขัน      
ทางการค้า การใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน  แผนท่ี แผนผัง และรูปถ่าย ตำแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีสำคัญ 
ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน  การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ความหมาย     
ของมลพิษ สาเหตุการเกิดมลพิษโดยมนุษย์ 
 โดยใช้ทักษะการสังเกต การอธิบาย การต้ังคำถาม  การสาธิต การปฏิบั ติ การทำงานกลุ่ม            
การแสวงหาความรู้ การสืบค้นบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปเพื่อตอบคำถาม การนำเสนอผลงาน  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีของสังคมตามระบอบประชาธิปไตย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิ ใจในความเป็นไทย รวมท้ัง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม การเสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณให้เกิดกับผู้เรียน 
ตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทำลายธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ป.3/1, ส 1.1 ป.3/2, ส 1.1 ป.3/3, ส 1.1 ป.3/4, ส 1.1 ป.3/5 , ส 1.1 ป.3/6, ส 1.1 ป.3/7 
ส 1.2 ป.3/1, ส 1.2 ป.3/2, ส 1.2 ป.3/3   
ส 2.1 ป.3/1, ส 2.1 ป.3/2, ส 2.1 ป.3/3, ส 2.1 ป.3/4     
ส 2.2 ป.3/1, ส 2.2 ป.3/2, ส 2.2 ป.3/3   
ส 3.1 ป.3/1, ส 3.1 ป.3/2, ส 3.1 ป.3/3     
ส 3.2 ป.3/1, ส 3.2 ป.3/2, ส 3.2 ป.3/3   
ส 5.1 ป.3/1, ส 5.1 ป.3/2, ส 5.1 ป.3/3      
ส 5.2 ป.3/1, ส 5.2 ป.3/2, ส 5.2 ป.3/3, ส 5.2 ป.3/4, ส 5.2 ป.3/5 

รวม  31 ตัวชี้วัด 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                     เวลา  80 ชั่วโมง 

 
ศึกษาพุทธประวัติ ความสำคัญของศาสนา และหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ การบริหารจิตเจริญ

ปัญญา แนวทางการปฏิบัติของศาสนิกชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน และแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีงามของศาสนาท่ีตนนับถือ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รู้และเข้าใจระบบ
เศรษฐกิจ การบริหารทรัพยากร ในการผลิตการบริโภค เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างคุ้มค่าและ
จัดระบบข้อมูล ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ศึกษาลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และสถานท่ีสำคัญ
ในจังหวัดของตนเอง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมในจังหวัด ท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถ่ินฐาน และการจัดการส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 
    โดยใช้ทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปเลือกตอบคำถาม การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดมีความเข้าใจ
และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม และเกิดลักษณะอันพึงประสงค์
และมีเจตคติท่ีดี ต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
 
ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ป.4/1, ส 1.1 ป.4/2, ส 1.1 ป.4/3, ส 1.1 ป.4/4, ส 1.1 ป.4/5,ส 1.1 ป.4/6, ส 1.1 ป.4/7,  
ส 1.1 ป.4/8  
ส 1.2 ป.4/1, ส 1.2 ป.4/2, ส 1.2 ป.4/3   
ส 2.1 ป.4/1, ส 2.1 ป.4/2, ส 2.1 ป.4/3, ส 2.1 ป.4/4, ส 2.1 ป.4/5     
ส 2.2 ป.4/1, ส 2.2 ป.4/2, ส 2.2 ป.4/3   
ส 3.1 ป.4/1, ส 3.1 ป.4/2, ส 3.1 ป.4/3      
ส 3.2 ป.4/1, ส 3.2 ป.4/2  
ส 5.1 ป.4/1, ส 5.1 ป.4/2, ส 5.1 ป.4/3      
ส 5.2 ป.4/1, ส 5.2 ป.4/2, ส 5.2 ป.4/3 

รวม  30 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                      เวลา  80  ชั่วโมง  

 
 ศึกษาความสำคัญของศาสนา  ประวัติศาสนา  ปฏิบัติตามหลักธรรม สวดมนต์แผ่เมตตา ฝึกจิต ใช้สติ
ในการพิจารณา ตามหลักศาสนาพุทธ  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ศึกษาพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี วัน
สำคัญทางศาสนา  ประโยชน์ท่ีได้จากการร่วมพิธีกรรมและกิจกรรมศาสนาพุทธ และศาสนาท่ีตนนับถือ  
แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และศาสดาของตนได้ถูกต้อง มีมรรยาทของความเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  
รู้จักบทบาทสิทธิเสรีภาพ ปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิ  เห็นคุณค่าวัฒนธรรมเผยแพร่วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาโครงสร้างอำนาจหน้าท่ีและความสำคัญการปกครองส่วนท้องถิ่น การดำรง
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับจากองค์กรท้องถิ่น  ปัจจัยท่ีสำคัญในการผลิตสินค้า 
ประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับครอบครัวและชุมชน เห็นความสำคัญของสหกรณ์ ศึกษา
บทบาทหน้าท่ีของธนาคาร ผลดีผลเสียของการกู้ยืมค้น ศึกษาตำแหน่งระยะทิศทางภูมิภาคของตนในแผนท่ี    
เรียนรู้ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม และลักษณะภูมิ ลักษณ์ ในภูมิภาคตน ศึกวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ทางธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต การต้ังถิ่นฐานการย้ายถ่ินฐานของประชากร  
ศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการทำลายส่ิงแวดล้อม 
          โดยใช้กระบวนการการคิดวิเคราะห์   การฝึกปฏิบัติ  การสืบค้นและบันทึกและหาข้อสรุป     การ
สร้างแผนผังความคิด การทำงานกลุ่ม  การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำเสนอข้อมูล    การ
สัมภาษณ์ผู้รู้ การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  การปลูกฝังให้ตระหนักถึงค่านิยมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  การปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม   การเสียสละเพื่อส่วนรวมและสร้างจิตสาธารณให้เกิดกับผู้เรียน    มีจิตสำนึกรักษา
ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีเกิดจากการทำลายธรรมชาติ  
 
ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ป.5/1, ส 1.1 ป.5/2, ส 1.1 ป.5/3, ส 1.1 ป.5/4, ส 1.1ป.5/5, ส 1.1 ป.5/6, ส 1.1 ป.5/7  
ส 1.2 ป.5/1, ส 1.2 ป.5/2, ส 1.1 ป.5/3     
ส 2.1 ป.5/1, ส 2.1 ป.5/2, ส 2.1 ป.5/3, ส 2.1 ป.5/4    
ส 2.2 ป.5/1, ส 2.2 ป.5/2, ส 2.2 ป.5/3 
ส 3.1 ป.5/1, ส 3.1 ป.5/2, ส 3.1 ป.5/3   
ส 3.2 ป.5/1, ส 3.2 ป.5/2 
ส 5.1 ป.5/1, ส 5.1 ป.5/2, ส 5.1 ป.5/3     
ส 5.2 ป.5/1, ส 5.2 ป.5/2, ส 5.2 ป.5/3      



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

รวม  28  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                     เวลา    80  ชั่วโมง  

 
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  พุทธประวัติ  พุทธ

ชาดก  พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ การสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  การบริหาร
จิตและเจริญปัญญา  ศาสนพิธี  ศาสนสถาน  มารยาทของศาสนิกชน  บทบาท  สิทธิ หน้าท่ีของพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย  การธำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  บทบาทและหน้าท่ีขององค์กร
การปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล  บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค  การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภค  สถาบันการเงินและรัฐบาล  เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ธรรมชาติกับภัยพิบัติในประเทศไทย  
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ  ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  ผลท่ีเกิดขึ้นจาการเปล่ียนแปลงจากการรักษาและการทำลาย
ส่ิงแวดล้อม                ในประเทศและแนวทางในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน โดยมี
จิตสำนึกและรู้คุณค่า 
            โดยใช้กระบวนการ  สังเกต  การศึกษาค้นคว้า  การต้ังคำถาม  การรวบรวมข้อมูล  การจัดการ
ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปเพื่อตอบคำถาม  การแสวงหาความรู้ การสาธิต การวิเคราะห์ การ
อภิปราย  และการแสดงความคิดเห็น  การทำงานกลุ่ม  

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ  ศาสนา  ธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย  มีความภาคภูมิใจ
และนำไปเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน  มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด        
  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 
  ส 1.2 ป.6/1, ส 1.2 ป.6/2, ส 1.2 ป.6/3, ส 1.2 ป.6/4 

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 
ส 2.2 ป.6/1, ส 2.2 ป.6/2, ส 2.2 ป.6/3 
ส 3.1 ป.6/1, ส 3.1 ป.6/2, ส 3.1 ป.6/3 
ส 3.2 ป.6/1, ส 3.2 ป.6/2 
ส 5.1 ป.6/1, ส 5.1 ป.6/2 
ส 5.2 ป.6/1, ส 5.2 ป.6/2, ส 5.2 ป.6/3 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

รวม  31  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 11102 ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                         เวลา   40  ชั่วโมง 

 
ศึกษาวันเดือนปีตามปฏิทิน  ความสำคัญของเวลา  การนับช่วงเวลาตามปฏิทิน  เรียงลำดับเหตุการณ์

ในชีวิตประจำวัน  ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม  
ส่ิงของ  เครื่องใช้  และการดำเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบัน  สาเหตุและผลของการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ
ตามกาลเวลา  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตของครอบครัว  สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย  การฝึกร้องเพลงชาติ  
และเพลงสรรเสริญพระบารมี  การยกตัวอย่างแหล่งวัฒนธรรม  ส่ิงท่ีเป็นภาคภูมิ ใจในชุมชนและท้องถิ่น 

ศึกษาความสัมพันธ์  ระหว่างประเทศในสมาชิกอาเซียน  การกำเนิดอาเซียน ความหมายของ
สัญลักษณ์อาเซียน  ธงอาเซียน  เพลงอาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  สิทธิมนุษยชน/ สิทธิเด็ก โดยใช้ทักษะ
กระบวนการส่ือสารการมีส่วนร่วมการสืบค้น  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ วิเคราะห์ความสำคัญ 
และมีจิตสำนึกในความเป็นอาเซียนของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ  เพื่อตระหนักให้เห็นความสำคัญของการ
ร่วมมือ  และมีจิตสำนึกในความเป็นอาเซียน 
 โดยใช้ทักษะการช้ีบ่ง  การเรียงลำดับ  การสืบค้น  การปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความ
เข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมี              
เจตคติท่ีดีต่อการเรียน   
ตัวชี้วัด 

ส 4.1 ป.1/1, ส 4.1 ป.1/2, ส 4.1 ป.1/3 
ส 4.2 ป.1/1, ส 4.2 ป.1/2   
ส 4.3 ป.1/1, ส 4.3 ป.1/2, ส 4.3 ป.1/3 

รวม  8  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 12102 ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                        เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาคำท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  วันสำคัญท่ีปรากฏในปฏิทิน ลำดับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  การสืบค้นการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตประจำวัน  ผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ระบุบุคคลท่ีทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ 
ตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีไทยความสำคัญของเวลา  การนับช่วงเวลาตามปฏิทิน  เรียนลำดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน  ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของ  
เครื่องใช้ และการดำเนินชีวิตของอดีตและปัจจุบัน สาเหตุผลของการเปล่ียนแปลงของส่ิงๆตามกาลเวลา  
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตของครอบครัว  สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย  การฝึกร้องเพลงชาติ  และเพลง
สรรเสริญพระบารมี  การยกตัวอย่างแหล่งวัฒนธรรม  ส่ิงท่ีเป็นภาคภูมิใจในชุมชนและท้องถิ่น          
          ศึกษาสืบค้นความรู้พื้นฐานอาเซียน ธงชาติและดอกไม้ประจำชาติ วันชาติและเมืองหลวง ชาติพันธุ์
และผู้นำของประเทศอาเซียน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ภาษาอาเซียน อาชีพสู่อาเซียน และเศรษฐกิจ
ของอาเซียน  โดยใช้ทักษะกระบวนการส่ือสาร การมีส่วนร่วมสืบค้นแสวงหาความรู้ต่างๆ  วิเคราะห์
ความสำคัญ และการนำเสนอข้อมูลอาเซียนศึกษาของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ เพื่อตระหนักให้เห็นความสำคัญ
การร่วมมือ และมีจิตสำนึกในความเป็นอาเซียน 
 โดยใช้ทักษะการบ่งช้ี  การเรียงลำดับ  การสืบค้น  การปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความ
เข้าใจ  และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
 
ตัวชี้วัด 

ส 5.1 ป.2/1, ส 5.1 ป.2/2 
ส 4.2 ป.2/1, ส 4.2 ป.2/2 
ส 4.3 ป.2/1, ส 4.3 ป.2/2 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 13102 ประวัติศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                          เวลา 40  ชั่วโมง                  

         
 ศึกษาเวลาในปฏิทิน ท่ีมาของศักราช และวิธีการเทียบปีพุทธศักราช  ปีคริสตศักราช สืบค้น
เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ปัจจัยการต้ังถิ่นฐาน                  
การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน บุคคลสำคัญของชาติไทย เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
และวีรชนของบรรพบุรุษไทย  
           ศึกษาสืบค้นความเป็นมาของอาเซียน  บุคคลสำคัญของประเทศในกลุ่มอาเซียน การออกกฎบัตร
อาเซียน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน และการสาธารณสุข โดยใช้ทักษะกระบวนการส่ือสาร การแสวงหา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กระบวนการวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี กระบวนการกลุ่มสามารถ
ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น การนำเสนอข้อมูลอาเซียนศึกษาของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ กระบวนการใช้
เทคโนโลยี  เพื่อตระหนักให้เห็นความสำคัญของการร่วมมือ มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและประชาคมอาเซียน 
มีความเอื้ออาทร แบ่งปันระหว่างสมาชิกในประเทศอาเซียน และสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 โดยใช้ทักษะการสืบค้น การปฏิบัติ การสาธิต การทำงานกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
 
ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.3/1, ส 4.1 ป.3/2 
 ส 4.2 ป.3/1, ส 4.2 ป.3/2, ส 4.2 ป.3/3  
 ส 4.3 ป.3/1, ส 4.3 ป.3/2, ส 4.3 ป.3/3  
รวม   8   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

 คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 14102 ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                   เวลา 40  ชั่วโมง     

             
              ศึกษาเกี่ยวกับการนับ ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  สหัสวรรษ  ยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ การแยกแยะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย การสถาปนาและพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  ประวัติและผลงาน
ของบุคคลสำคัญ  ตลอดจนภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย 
              ศึกษาสืบค้นความเป็นมาของสภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ  วัฒนธรรมประเพณี การค้า
เสรี   กฎบัตรอาเซียนของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยใช้ทักษะกระบวนการส่ือสาร การแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
นำเสนอข้อมูลอาเซียนศึกษาของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ เพื่อตระหนักให้เห็นความสำคัญของการร่วมมือ 
ความภูมิใจในความเป็นไทย / ความเป็นอาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความ
เป็นพลโลก 
              โดยใช้โดยใช้กระบวนการการคิดวิเคราะห์   การฝึกปฏิบัติ  การสืบค้นและบันทึก  การทำงาน
กลุ่ม  อภิปรายแสดงความคิดเห็น   เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความสำคัญการทำ
คุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน  และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย  การภาคภูมิใจในความเป็นไทยท้ังปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมในด้านการเสียสละเพื่อส่วนรวม ความกตัญญูต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์   
 
ตัวชี้วัด 

ส 4.1 ป.4/1, ส 4.1 ป.4/2, ส 4.1 ป.4/3 
ส 4.2 ป.4/1, ส 4.2 ป.4/2 
ส 4.3 ป.4/1, ส 4.3 ป.4/2, ส 4.3 ป.4/3 

รวม  8  ตัวชี้วัด 
       

  
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 15102 ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                     จำนวน  40  ชั่วโมง  

 
      ศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานความเป็นมาของครอบครัวตนเองและท้องถิ่น  เห็นความสำคัญของแหล่ง
โบราณสถานโบราณวัตถุ  เรื่องเล่า  ตำนาน บันทึก  หลักฐานอื่น ๆ นำข้อมูลไปใช้อ้างอิงทางประวัติศาสตร์ 
วิเคราะห์อารยธรรมประเทศอินเดียและประเทศจีนท่ีมีอิทธิพลต่อประเทศไทยและคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีรวมทั้งปัจจัยท่ีส่งเสริมให้อาณาจักรอยุธยา
พัฒนาขึ้น  เรียนรู้ประวัติและผลงานของพระมหากษัตริย์ ขุนนางและชาวบ้าน ท่ีทำคุณประโยชน์ให้ประเทศ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี   ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อการปกครองและการพัฒนาประเทศ   
          ศึกษาจุดกำเนิด  หลักการ  อัตลักษณ์  สัญลักษณ์และกฎบัตรอาเซียน    โดยใช้ทักษะการกระบวน
ส่ือสาร การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการแสวงหาความรู้   
ส่ือสารได้อย่างน้อย สองภาษา  เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก  มีภาวะผู้นำมีวินัยรักชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  ยอมรับความแตกต่าง  ในด้าน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   เข้าใจวิธีการผลิต สินค้าและ
บริการเห็นประโยชน์ของการเป็นอาเซียน  มีความเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อ  ดำเนินชีวิต
โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม รู้จักวิเคราะห์ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา   
          โดยใช้กระบวนการการคิดวิเคราะห์   การฝึกปฏิบัติ  การสืบค้นและบันทึกและหาข้อสรุป การสร้าง
แผนผังความคิด การทำงานกลุ่ม  การสัมภาษณ์ผู้รู้  นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำเสนอโดยใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล อภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  บอกเล่าผลงานและวีรกรรม
ของบุคคลท่ีทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน  ศึกษาคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท้ังปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ในด้านการเสียสละเพื่อส่วนรวม ความกตัญญูต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์   
 
ตัวชี้วัด 

ส 4.1 ป.5/1, ส 4.1 ป.5/2, ส 4.1 ป.5/3  
ส 4.2 ป.5/1, ส 4.2 ป.5/2  
ส 4.3 ป.5/1, ส 4.3 ป.5/2, ส 4.3 ป.5/3 

รวม  8  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส 16102 ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                  เวลา    40  ชั่วโมง  

 
              ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์  ข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ประเทศเพื่อน
บ้าน  กลุ่มประเทศอาเซียน   กรุงรัตนโกสินทร์  บุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
              ศึกษาสิทธิมนุษยชน  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ประวัติศาสตร์  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ประชาคมสังคมอาเซียน  ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน  โดยใช้ทักษะกระบวนการส่ือสาร  การแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  วิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี  การมี
ภาวะผู้นำ  การเห็นปัญหาสังคม  และการลงมือทำเพื่อนำไปสู่การเปล่ียนแปลง  การนำเสนอข้อมูลอาเซียน
ศึกษาของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักความเป็นไทย  ความเป็นอาเซียน  
การร่วมรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน  การมีวิถีชีวิต  ประชาธิปไตย  ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  การ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา  สืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู้  การวิเคราะห์  การ
อภิปราย  แสดงความคิดเห็น  เปรียบเทียบ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ด้านต่างๆ ของประเทศเพื่อน
บ้าน  ประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ผลงานของบุคคลสำคัญอย่างเป็นระบบ  ตระหนักถึงความสำคัญ
ของชาติ  พระมหากษัตริย์  ธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย  มีความภาคภูมิใจและนำไปเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การปฏิบัติตน  ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาไทย  ก่อเกิดความรัก   ความภาคภูมิใจ  และ
ธำรงความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

ส 4.1 ป.6/1, ส 4.1ป.6/2 
ส 4.2 ป.6/1, ส 4.2 ป.6/2 
ส 4.3 ป.6/1, ส 4.3 ป.6/2, ส 4.3 ป.6/3 

รวม  8 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 11231 หน้าที่พลเมือง                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1                                                                 เวลา  40  ชั่วโมง 

 
          ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายด้วย
วาจาและยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความสำคัญของภาษาไทย ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
ห้องเรียน ในเรื่องการเช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน การละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
     1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
     2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
     3. เห็นความสำคัญของภาษาไทย   
     4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

     5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     6. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในห้องเรียน     
     7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน   
     8. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น  
     9. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
   10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 12232 หน้าที่พลเมือง                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2                                                     เวลา  40  ชั่วโมง 

 
          ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม 
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพึ่งตนเองและรู้ รัก สามัคคี และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว การ
ดูแลพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรยีน ใน
เรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
      1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
      2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
      3. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย   
      4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  
      5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
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       6. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในโรงเรียน     
       7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน   
       8. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น  
       9. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
      10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 13233 หน้าที่พลเมือง                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3                                                     เวลา  40  ชั่วโมง 

 

          ปฏบิตัตินเป็นผูม้มีารยาทไทย ในเรือ่งการพดูดว้ยถอ้ยค าไพเราะและการมกีริยิาสภุาพอ่อนน้อม 
แสดงออกถงึความกตญัญกูตเวทตี่อบคุคลในโรงเรยีน เหน็ประโยชน์ของการแต่งกายดว้ยผา้ไทย 
ปฏบิตัตินเป็นผูม้วีนิัยในตนเอง ในเรือ่งความซือ่สตัยส์ุจรติ ขยนัหมัน่เพยีร อดทน ใฝ่หาความรู ้ตัง้ใจ
ปฏบิตัหิน้าที ่และยอมรบัผลทีเ่กดิจากการกระท าของตนเอง 
 เขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัชาต ิศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ปฏบิตัตินตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องความขยนัและความอดทน หลกัการทรงงาน ในเรื่องการพึง่ตนเองและรู้ รกั สามคัค ี
และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปฏบิตัตินเป็นผูม้วีนิัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสตัยส์ุจรติ 
ขยนัหมัน่เพยีร อดทน ใฝ่หาความรู ้ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าที ่และยอมรบัผลทีเ่กดิจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏบิตัตินตามกฎ ระเบยีบ และหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัใินโรงเรยีน ในเรือ่งการแต่งกาย การเขา้แถว 
การดูแลพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ปฏบิตัตินตามบทบาทหน้าทีใ่นฐานะสมาชกิทีด่ขีองหอ้งเรยีนและ
โรงเรยีน ในเรื่องการเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชกิทีด่ ีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ปฏบิตัตินเป็นผูม้วีนิัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสตัยส์ุจรติ ขยนัหมัน่เพยีร อดทน ใฝ่หาความรู ้ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าที ่และ
ยอมรบัผลทีเ่กดิจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรบัความเหมอืนและความแตกตา่งของตนเองและผูอ้ื่น ในเรือ่งเชือ้ชาต ิภาษา เพศ สขุภาพ  
ความพกิาร ความสามารถ ถิน่ก าเนิด ฯลฯ ยกตวัอย่างความขดัแยง้ในโรงเรยีน ในกรณีหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบ และการใชข้องส่วนรวม และเสนอวธิกีารแกปั้ญหาโดยสนัตวิธิ ีปฏบิตัตินเป็นผูม้วีนิัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซือ่สตัยส์จุรติ อดทน  และยอมรบัผลทีเ่กดิจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการคดิ กระบวนการกลุม่ กระบวนการปฏบิตั ิกระบวนการเผชญิสถานการณ์ 
และกระบวนการแกปั้ญหา 
 เพื่อใหผู้เ้รยีนมลีกัษณะทีด่ขีองคนไทย ภาคภูมใิจและรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นไทย แสดงออกถงึ
ความรกัชาต ิยดึมัน่ในศาสนา เทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ด าเนนิชวีติตามวถิปีระชาธปิไตย อยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสนัต ิ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ีและมวีนิัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
        1. ปฏบิตัตินเป็นผูม้มีารยาทไทย 
        2. แสดงออกถงึความกตญัญูกตเวทตี่อบุคคลในโรงเรยีน 
        3. เหน็ประโยชน์ของการแต่งกายดว้ยผา้ไทย   
        4. เขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัชาต ิศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ 
        5. ปฏบิตัตินตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
       6. ปฏบิตัตินตามกฎ ระเบยีบ และหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัใินโรงเรยีน     
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       7. ปฏบิตัตินตามบทบาทหน้าทีใ่นฐานะสมาชกิทีด่ขีองหอ้งเรยีนและโรงเรยีน   
       8. ยอมรบัความเหมอืนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ื่น  
       9. ยกตวัอย่างความขดัแยง้ในโรงเรยีนและเสนอวธิกีารแกปั้ญหาโดยสนัตวิธิ ี    
      10. ปฏบิตัตินเป็นผูม้วีนิัยในตนเอง 
รวม 10 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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ส 14234 หน้าที่พลเมือง                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4                                                     เวลา  40  ชั่วโมง 

 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการกล่าวคำต้อนรับ การแนะนำ
ตัวเองและแนะนำสถานท่ี แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีวินยัและการ
ข่มใจ หลักการทรงงาน ในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
           มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง กติกาด้วยหลักเหตุผลและ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน ในเรื่อง
การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการปฏิบัติตามเสียงข้าง
มากและยอมรับเสียงข้างน้อย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
          ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ใน
เรื่องการไม่รงัแก ไม่ทำร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกนัและแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
ท้องถิ่น ในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 
           โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

        เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
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ผลการเรียนรู้ 
      1. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
      2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม 
      3. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
      4. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      6. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน 
      7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว 
และห้องเรียน 
      8. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
      9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
     10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 15235 หน้าที่พลเมือง                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     
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           เหน็คุณค่าและปฏบิตัตินเป็นผูม้มีารยาทไทยในการสนทนา การปฏบิตัตินตามกาลเทศะ และการตอ้นรบัผู้
มาเยอืน รูคุ้ณค่า ใชอ้ย่างประหยดั คุม้ค่าและบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม มสี่วนร่วมใน
ศลิปวฒันธรรมไทยปฏบิตัตินเป็นผูม้วีนิัยในตนเอง ในเรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าที ่และยอมรบั
ผลทีเ่กดิจากการกระท า 
ของตนเอง 
 เหน็คุณคา่และแสดงออกถงึความรกัชาต ิยดึมัน่ในศาสนา และเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์
ดว้ยการใชส้นิคา้ไทย ดูแลรกัษาโบราณสถาน โบราณวตัถุและสาธารณสมบตั ิปฏบิตัตินเป็นศาสนิกชน
ทีด่ ีปฏบิตัตินตามพระราชจรยิวตัรและพระจรยิวตัร ปฏบิตัตินตามพระบรมราโชวาท ในเรือ่งความ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และความสามคัค ี หลกัการทรงงาน ในเรือ่งการท าตามล าดบัขัน้และท างานอยา่งมี
ความสขุ และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปฏบิตัตินเป็นผูม้วีนิัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสตัย์
สุจรติ ขยนัหมัน่เพยีร อดทน ใฝ่หาความรู ้ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าที ่และยอมรบัผลทีเ่กดิจากการกระท าของ
ตนเอง 
 มสี่วนร่วมในการสรา้งและปฏบิตัตินตามกฎ ระเบยีบของโรงเรยีน ในการรกัษาความสะอาด 
การรกัษาของใชร้่วมกนัและการดูแลพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมในการสรา้ง
กฎ ระเบยีบ 
ดว้ยหลกัเหตุผลและยดึถอืประโยชน์ส่วนรวม ปฏบิตัตินตามบทบาทหนา้ทีข่องการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
หอ้งเรยีนและโรงเรยีน ในเรือ่งการยดึถอืหลกัความจรงิ ความดงีาม ความถกูตอ้งและหลกัเหตผุล การ
ยดึถอืประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั การยดึหลกัความเสมอภาคและความยุตธิรรม มสี่วนรว่มและ
รบัผดิชอบในการตดัสนิใจในกจิกรรมของหอ้งเรยีนและโรงเรยีน ปฏบิตัตินเป็นผูม้วีนิัยในตนเอง ในเรือ่ง
ความซือ่สตัยส์จุรติ ขยนัหมัน่เพยีร อดทน ใฝ่หาความรู ้ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าที ่และยอมรบัผลที่เกดิจากการ
กระท าของตนเอง 
 ยอมรบัความหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรมในทอ้งถิน่ ในเรื่องวถิชีวีติ วฒันธรรม ศาสนาและ
สิง่แวดลอ้ม  อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสนัตแิละพึง่พากนั ดว้ยการเคารพซึง่กนัและกนั ไม่แสดงกริยิา วาจาดู
หมิน่ผูอ้ืน่ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และแบ่งปัน วเิคราะหปั์ญหาความขดัแยง้ในภมูภิาคของตนเอง ใน
เรื่องการจดัการทรพัยากร และการขดัแยง้ทางความคดิ และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสนัตวิธิ ี
ปฏบิตัตินเป็นผูม้วีนิัยในตนเอง ในเรือ่งความซือ่สตัยส์ุจรติ ความอดทน และยอมรบัผลทีเ่กดิจากการ
กระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการคดิ กระบวนการกลุม่ กระบวนการปฏบิตั ิกระบวนการเผชญิสถานการณ์ 
และกระบวนการแกปั้ญหา 
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 เพื่อใหผู้เ้รยีนมลีกัษณะทีด่ขีองคนไทย ภาคภมูใิจและรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นไทย แสดงออกถงึ
ความรกัชาต ิยดึมัน่ในศาสนา เทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ด าเนนิชวีติตามวถิปีระชาธปิไตย อยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสนัต ิ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ีและมวีนิัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. เหน็คุณค่าและปฏบิตัตินเป็นผูม้มีารยาทไทย 
     2. รูคุ้ณค่าและบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
     3. มสี่วนร่วมในศลิปวฒันธรรมไทย   
     4. เหน็คุณค่าและแสดงออกถงึความรกัชาต ิยดึมัน่ในศาสนา และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ 
     5. ปฏบิตัตินตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน  และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
     6. มสี่วนร่วมในการสรา้งและปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของโรงเรยีน     
     7. ปฏบิตัตินตามบทบาทหน้าที ่มสี่วนร่วมและรบัผดิชอบในการตดัสนิใจในกจิกรรมของหอ้งเรยีนและ
โรงเรยีน  
     8. ยอมรบัความหลากหลายทางสงัคม วฒันธรรมในทอ้งถิน่ และอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่อยา่งสนัติ และ
พึง่พาซึง่กนัและกนั  
     9. วเิคราะหปั์ญหาความขดัแยง้ในภูมภิาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสนัติวธิ ี    
   10. ปฏบิตัตินเป็นผูม้วีนิัยในตนเอง 
รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติตน 
ตามกาลเทศะ และการต้อนรับผู้มาเยือน มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความใฝ่รู้ 
ความกตัญญู หลักการทรงงาน ในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่าย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน ใน
การใช้และดูแลรักษาส่ิงของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีของส่วนรวม เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี การ
ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ การใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและ
ส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกนัและกัน ไม่แสดงกิริยา วาจาดู
หมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย ในเรื่องการการ
ละเมิดสิทธิ การรักษาส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
      1. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทย 
      2. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      3. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย   
      4. เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
      5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      6. ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     
      7. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม 
ของห้องเรียนและโรงเรียน  
      8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ และพึ่งพา 
ซึ่งกันและกัน  
      9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
    10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน   
พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา             
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                          เวลา   80  ช่ัวโมง  

 
 ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญ ต้ังประเด็นคำถาม ของลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายนอกท่ีมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัยการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก อวัยวะภายในช่องปากสมาชิกใน
ครอบครัว การสร้างความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองลักษณะความ
แตกต่างทางด้านร่างกาย อารมณ์ ลักษณะนิสัยของเพศชายและเพศหญิงลักษณะความสำคัญของการปฏิบัติ
ตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ลักษณะอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วย รู้ถึงสาเหตุและการป้องกันอันตรายท่ีเกิดข้ึนภายในบ้านโรงเรียนและจากการเล่นรู้วิธีการส่ือสารเพื่อ
ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายท่ีบ้านและโรงเรียน 
          ศึกษา ควบคุมการจัดรูปแบบของการเคล่ือนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันแบบเคล่ือนท่ี แบบอยู่กับท่ี
แบบใช้อุปกรณ์ท่ีกำหนด กิจกรรมทางการท่ีใช้การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ การออกกำลังกายและการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
          โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดกลุ่ม การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ใช้ความรู้ การสังเกต การเปรียบเทียบ การเช่ือมโยงการนำความรู้ไปใช้ การจัดโครงสร้าง 
การสำรวจค้นหา กากรแก้ปัญหา การจำแนกประเภทเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สรุปองค์ความรู้ มีทักษะ
การปฏิบัติด้านสุขภาพและทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬา 
ตลอดจนการเกิดจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ความ
เป็นพลโลก 
ตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ป.1/1, พ 1.1 ป.1/2 
 พ 2.1 ป.1/1, พ 2.1 ป.1/2, พ 2.1 ป.1/3 
 พ 3.1 ป.1/1, พ 3.1 ป.1/2  
 พ 3.2 ป.1/1, พ 3.2 ป.1/2  
 พ 4.1 ป.1/1, พ 4.1 ป.1/2, พ 4.1 ป.1/3 
 พ 5.1 ป.1/1, พ 5.1 ป.1/2, พ 5.1 ป.1/3 
รวม  15  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน   
พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  2                                                           เวลา   80  ช่ัวโมง  

 
 ศึกษา วิเคราะห์หาความสำคัญ ต้ังประเด็นคำถาม ของลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายในท่ีมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย การดูแลรักษาอวัยวะภายในธรรมชาติของมนุษย์แต่เกิดจนตาย บทบาท
หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญของเพื่อน พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศความเป็นสุภาพบุรุษ 
สุภาพสตรี ความภาคภูมิใจในเพศหญิงหรือเพศชาย ลักษณะของการมีสุขภาพดีอาหารท่ีมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของใช้ ของเล่นท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ ลักษณะอาการวิธีป้องกัน การปฏิบัติตนเมื่อการเจ็บป่วยและ
บาดเจ็บ สาเหตุและวิธีป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก ยาสามัญประจำบ้านและการใช้ยาท่ีเหมาะสม โทษ
ของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีป้องกันวิธีปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของส่ิงของหรือ
สถานท่ีท่ีเป็นอันตราย สาเหตุและอันตรายท่ีจะได้รับจากการเกิดอัคคีภัยการป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟ 
          ศึกษาลักษณะและวิธีการเคล่ือนไหวร่างกายแบบอยู่กับท่ี แบบเคล่ือนท่ีตามทิศทางท่ีกำหนดและแบบ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายท่ีมีวิธีเล่นอาศัยการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น
ท้ังแบบอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี และใช้อุปกรณ์ประกอบ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และการเล่นเกม การ
ปฏิบัติตาม กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 
           โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเช่ือมโยง การจัด
กลุ่ม การสังเกต การประยุกต์ใช้ความรู้ การแก้ปัญหา การตัดสินในการสังเกต การระบุ การเปรียบเทียบ การ
จำแนก ประเภท การวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สรุปองค์ความรู้ มี
ทักษะการปฏิบัติด้านสุขภาพและทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกำลังกาย การเล่นเกม กีฬา 
ตลอดจนเกิด จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็น
พลโลก มีการพัฒนาความสามารถเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ป.2/1, พ 1.1 ป.2/2, พ 1.1 ป.2/3 
 พ 2.1 ป.2/1, พ 2.1 ป.2/2, พ 2.1 ป.2/3, พ 2.1 ป.2/4 
 พ 3.1 ป.2/1, พ 3.1 ป.2/2         
          พ 3.2 ป.2/1, พ 3.2 ป.2/2  
 พ 4.1 ป.2/1, พ 4.1 ป.2/2, พ 4.1 ป.2/3, พ 4.1 ป.2/4, พ 4.1 ป.2/5 
 พ 5.1 ป.2/1, พ 5.1 ป.2/2, พ 5.1 ป.2/3, พ 5.1 ป.2/4, พ 5.1 ป.2/5 
รวม  21 ตัวชี้วัด 

 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน   
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                           เวลา   80  ช่ัวโมง  

 
ศึกษา  วิเคราะห์ ต้ังประเด็นคำถาม สมมติฐาน ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ท่ีมีความ

แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต 
ความสำคัญของครอบครัว ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่ม
เพื่อน พฤติกรรมและวิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การติดต่อและวิธีการป้องกัน
การแพร่กระจายของโรค อาหารหลัก 5 หมู่ การเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูก
วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพวิธีการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน 
โรงเรียนและการเดินทางการขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ วิธีการ
ปฐมพยาบาลจากการบาดเจ็บจากการเล่น 

ศึกษาวิธีการเคล่ือนไหวร่างกายแบบอยู่กับท่ี การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ีและแบบใช้อุปกรณ์โดยมี
การบังคับทิศทาง วิธีการเคล่ือนไหวร่างกายแบบต่างๆอย่างมีทิศทาง กิจกรรมทางกายท่ีใช้ทักษะการ
เคล่ือนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง การสังเกต การระบุ 
การเปรียบเทียบการจัดกลุ่มการเช่ือมโยง การนำความรู้ไปใช้ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาการจำแนกประเภท 
การวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การสรุปองค์ความรู้ มีทักษะการปฏิบัติ
ด้านสุขภาพและทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬา ตลอดจนเกิด
จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นพลโลก เตรียม
ความพร้อมเพื่อก้าวไกลในระดับมาตรฐานสากล  
ตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ป.3/1, พ 1.1 ป.3/2, พ 1.1 ป.3/3 
 พ 2.1 ป.3/1, พ 2.1 ป.3/2, พ 2.1 ป.3/3 
 พ 3.1 ป.3/1, พ 3.1 ป.3/2    
          พ 3.2 ป.3/1, พ 3.2 ป.3/2  
 พ 4.1 ป.3/1, พ 4.1 ป.3/2, พ 4.1 ป.3/3, พ 4.1 ป.3/4, พ 4.1 ป.3/5 
 พ 5.1 ป.3/1, พ 5.1 ป.3/2, พ 5.1 ป.3/3 
รวม  18 ตัวชี้วัด 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน   
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                          เวลา   80  ช่ัวโมง  

  
 ศึกษา  วิเคราะห์ ต้ังประเด็นคำถาม สมมติฐาน การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ
ตามวัย(ในช่วงอายุ 9-12 ปี) ความสำคัญของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ   วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    คุณลักษณะของความเป็น
เพื่อนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว   พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย    วิธีการปฏิเสธ
การกระทำท่ีเป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ    ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ   การ
จัดส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพ    ผลของสภาวะอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีผลต่อสุขภาพท้ัง
ทางบวกและทางลบ   การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ    ความสำคัญของการใช้ยา 
หลักการใช้ยา วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผลเสียของการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการป้องกัน 

การจัดรูปแบบการเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานท้ังแบบอยู่กับท่ี แบบเคล่ือนท่ีและแบบใช้
อุปกรณ์ประกอบ กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัดกีฬาพื้นฐาน 
การออกกำลังกาย เล่นเกมตามความชอบของตนเองและเล่นกีฬาพื้นฐานกับผู้อื่น วิเคราะห์ผลการพัฒนาการ
ของตนเองในการออกำลังกาย เล่นเกม กีฬาตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสังเกต การ
เรียงลำดับ การจัดกลุ่ม การเช่ือมโยง การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้ การตัดสินใจการระบุ การ
วิเคราะห์การสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติด้านสุขภาพและทักษะการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเคล่ือนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกมกีฬาเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เล่นเกม 
และเล่นกีฬาท่ีมีต่อสุขภาพ ตลอดจนเกิดจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นพลโลก มีความสามารถก้าวไกลในระดับมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด 

พ 1.1 ป.4/1, พ 1.1 ป.4/2, พ 1.1 ป.4/3                          
พ 2.1 ป.4/1, พ 2.1 ป.4/2, พ 2.1 ป.4/3 
พ 3.1 ป.4/1, พ 3.1 ป.4/2, พ 3.1 ป.4/3, พ 3.1 ป.4/4      
พ 3.2 ป.4/1, พ 3.2 ป.4/2  
พ 4.1 ป.4/1, พ 4.1 ป.4/2, พ 4.1 ป.4/3, พ 4.1 ป.4/4      

   พ 5.1 ป.4/1, พ 5.1 ป.4/2, พ 5.1 ป.4/3 
รวม   19   ตัวชี้วัด 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน   
พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                            เวลา   80  ช่ัวโมง  

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ต้ังประเด็นคำถามเกี่ยวกับความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ วิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงาน
ตามปกติการเปล่ียนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง และการวางตัวท่ีเหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย 
ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย(ครอบครัวขยาย การนับถือญาติ) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งในครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ความสำคัญของการปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ และการใช้ข้อมูลในการสร้างเสริม
สุขภาพการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคท่ีพบบ่อยใน
ชีวิตประจำวัน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดท่ีมีต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา การหลีกเล่ียงสารเสพติด 
อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา 
  ศึกษาควบคุม จัดรูปแบบการเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานและการปฏิบัติกิจกรรมทาง
กาย ท้ังแบบอยู่กับท่ี   เคล่ือนท่ี และใช้อุปกรณ์ประกอบตามแบบท่ีกำหนด เกมนำไปสู่กีฬาและกิจกรรม 
แบบผลัดท่ีมีการตี เขี่ย รับ-ส่ง ขว้างและวิ่ง การเคล่ือนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุล 
ทักษะกลไกท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬา การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภท
บุคคลและประเภททีมอย่างล่ะ 1 ชนิด หลักการและกิจกรรมนันทนาการ หลักการและรูปแบบการออกกำลัง
กาย การเล่นเกม การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมท่ีเหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอ การ
สร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเล่นกีฬาอย่างหลากหลาย และมีน้ำใจ กฎ กติกา วิธีการรุก วิธีป้องกันในการ
เล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเล่นสิทธิของตนเองและผู้อื่นในการเล่นเกมและกีฬา ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬาการทดสอบและการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
                           โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การ
เรียงลำดับ การเช่ือมโยง การจัดกลุ่ม การนำความรู้ไปใช้ การประยุกต์ใช้ความรู้ การให้เหตุผล การจัด
ระเบียบ กระบวนการคิดตัดสินใจการสำรวจ ค้นหา การระบุ การวิเคราะห์การจำแนกประเภท การคิ ด
แก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้ การสรุปองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติด้าน
สุขภาพและทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกกำลังกายการเล่นเกมกีฬาตลอดจนเกิด
จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาผู้เรียนมุ่ งสู่ความเป็นพลโลก มี
ความสามารถก้าวไกลในระดับมาตรฐานสากล    
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

ตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ป.5/1, พ 1.1 ป.5/2  
 พ 2.1 ป.5/1, พ 2.1 ป.5/2, พ 2.1 ป.5/3 
 พ 3.1 ป.5/1, พ 3.1 ป.5/2, พ 3.1 ป.5/3, พ 3.1 ป.5/4, พ 3.1 ป.5/5, พ 3.1 ป.5/6 
 พ 3.2 ป.5/1, พ 3.2 ป.5/2, พ 3.2 ป.5/3, พ 3.2 ป.5/4  
 พ 4.1 ป.5/1, พ 4.1 ป.5/2, พ 4.1 ป.5/3, พ 4.1 ป.5/4, พ 4.1 ป.5/5 
 พ 5.1 ป.5/1, พ 5.1 ป.5/2, พ 5.1 ป.5/3, พ 5.1 ป.5/4, พ 5.1 ป.5/5 
รวม   25   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชา   
พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                       เวลา   80  ช่ัวโมง 

 
         ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียน และระบบหายใจให้
ทำงานตามปกติ ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ปัจจัยท่ีช่วยให้การทำงานกลุ่ม
ประสบความสำเร็จ พฤติกรรมเส่ียงท่ีนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเช้ือเอดส์ การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร
หลักการเคล่ือนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวในการ
เล่นเกมและกีฬา หลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้ ประโยชน์และหลักการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ ความสำคัญของส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ ปัญหาการป้องการและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ โรคติดต่อสำคัญท่ีระบาดใน
ปัจจุบันผลกระทบและการป้องกันท่ีเกิดจากการระบาดของโรค พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของส่วนรวม วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลักษณะและผลกรทบจากความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจและสังคม การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ สาเหตุของการติด
สารเสพติด และทักษะการส่ือสารให้ผู้อื่นหลีกเล่ียงสารเสพติด    
 ศึกษา  ควบคุมการเคล่ือนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้ในการร่วม
กิจกรรมทางกาย   เคล่ือนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการ
เคล่ือนไหวในการเล่นเกมกีฬา การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม การใช้ข้อมูลด้าน
ทักษะกลไกปรับปรุงและเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา การเล่นเกมท่ีใช้
ทักษะการวางแผนและเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายและเคล่ือนไหวอย่างเป็นระบบ การเล่นกีฬาประเภท
บุคคลและทีมท่ีช่ืนชอบ การประเมินทักษะการเล่นกีฬาของตนเอง กฎ กติกาในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล
ตามชนิดกีฬาท่ีเล่น กลวิธีการรุก การป้องกันในการเล่นกีฬา การสร้างความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬา
ในการเล่นเกมและกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกายสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกายการนำความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษาหา
ความรู้   

โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การสรุปลงความเห็น การระบุการวิเคราะห์การนำ
ความรู้ไปใช้การจำแนกประเภทการจัดกลุ่ม การสังเกต การเช่ือมโยง การประยุกต์ใช้ความรู้ กระบวนการ
แก้ปัญหา การส่ือสาร การประเมินการให้เหตุผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสาร กระบวนการ
แก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติด้านสุขภาพและทักษะการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกกำลังกายการเล่นเกมกีฬาตลอดจนเกิดจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ี



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

เหมาะสม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นพลโลก มี
ความสามารถก้าวไกลในระดับมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ป.6/1, พ 1.1 ป.6/2  
          พ 2.1 ป.6/1, พ 2.1 ป.6/2  
          พ 3.1 ป.6/1, พ 3.1 ป.6/2, พ 3.1 ป.6/3, พ 3.1 ป.6/4, พ 3.1 ป.6/5 
 พ 3.2 ป.6/1, พ 3.2 ป.6/2, พ 3.2 ป.6/3, พ 3.2 ป 6/4, พ 3.2 ป.6/5, พ 3.2 ป.6/6  
 พ 4.1 ป.6/1, พ 4.1 ป.6/2, พ 4.1 ป.6/3, พ 4.1 ป.6/4 
          พ 5.1 ป.6/1, พ 5.1 ป.6/2, พ 5.1 ป.6/3 
รวม    22   ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
HP 11101 Health and Physical Education       Department of Health and Physical Education  
Prathomsuksa 1                                     Course Period:  80  Hours 
______________________________________________________________________ 
 Study characteristics and functions of external organs that grow and develop at 
every age level. Learn how to take good care of external organs, strengthen the bond of 
love among family members, and show their preferences and pride. Identify the differences 
between males and females. Observe the National Health Recommendations. Know basic 
symptoms of illnesses,   how to take care of themselves during sickness, causes of dangers 
at home and in school, accident prevention at home and in school, accident prevention 
while playing and how to ask for help after the accident takes place at home and in school. 
 Several learning methods are utilized including searching, analyzing, comparing and 
practicing to gain knowledge and ensure better understanding. Be able to make decision, 
explain and apply the knowledge gained in daily life. Possess appropriate value and attitude 
toward healthcare. 
Indicators 

HP 1.1 P.1/1, HP 1.1 P.1/2     
HP 2.1 P.1/1, HP 2.1 P.1/2, HP 2.1 P.1/3 
HP 3.1 P.1/1, HP 3.1 P.1/2 
HP 3.2 P.1/1, HP 3.2 P.1/2 
HP 4.1 P.1/1, HP 4.1 P.1/2, HP 4.1 P.1/3 
HP 5.1 P.1/1, HP 5.1 P.1/2, HP 5.1 P.1/3 

15 Indicators in Total 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
HP 12101 Health and Physical Education       Department of Health and Physical Education  
Prathomsuksa 2               Course Period:  80 Hours 
______________________________________________________________________ 
 Study characteristics and functions of internal organs that grow and develop at every 
age level. Learn how to take good care of internal organs and nature of human life from 
birth to death, roles and duties of family members, the importance of friends, appropriate 
behaviors for their genders and pride, characteristics of good health and nutritious and non-
nutritious foods. Identify products and toys that have negative effects on health, symptoms 
and prevention of diseases, injury caused from sharp objects, biting insects and fall. Know 
best practices during sickness and injury, accident prevention in water and on land, nostrum 
and appropriate uses, negative effects of addicted drug and harmful substances. Understand 
signs and warnings on different items and in different places. Find out causes and dangers of 
fire, fire prevention and fire evacuation. 
 Several learning methods are utilized including searching, analyzing, comparing and 
practicing to gain knowledge and ensure better understanding. Be able to make decision, 
explain and apply the knowledge gained in daily life. Possess appropriate value and attitude 
toward healthcare. 
Indicators 

HP 1.1 P.2/1, HP 1.1 P.2/2, HP 1.1 P.2/3      
HP 1.2 P.2/1, HP 1.2 P.2/2, HP 1.2 P.2/3, HP 1.2 P.2/4 
HP 3.1 P.2/1, HP 3.1 P.2/2                       
HP 3.2 P.2/1, HP 3.2 P.2/2 
HP 4.1 P.2/1, HP 4.1 P.2/2, HP 4.1 P.2/3, HP 4.1 P.2/4, HP 4.1 P.2/5 
HP 5.1 P.2/1, HP 5.1 P.2/2, HP 5.1 P.2/3, HP 5.1 P.2/4, HP 5.1 P.2/5 

21 Indicators in Total 
 

 

 

 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
HP 13101 Health and Physical Education       Department of Health and Physical Education 
Prathomsuksa 3                           Course Period:    80   Hours 
______________________________________________________________________ 
 Study and analyze characteristics of human body growth that differs in each 
individual person. Compare their growth with the standard growth of Thai children. Learn 
growth factors, the importance of family and differences of each family. Know how to 
strengthen relationships among family members and friends, how to avoid sexual 
harassment and how to prevent diseases from spreading. Find out and eat the five groups 
of essential nutrients. Learn to brush teeth correctly, and strengthen physical fitness. Study 
safety precautions at home, in school and during travel. Know how and where to seek help 
when accidents occur. Practice First Aid and safety instructions. 
 Several learning methods are utilized including searching, analyzing, comparing and 
practicing to gain knowledge and ensure better understanding. Be able to make decision, 
explain and apply the knowledge gained in daily life. Possess appropriate value and attitude 
toward healthcare. 
Indicators 

HP 1.1 P.3/1, HP 1.1 P.3/2, HP 1.1 P.3/3    
HP 2.1 P.3/1, HP 2.1 P.3/2, HP 2.1 P.3/3  
HP 3.1 P.3/1, HP 3.1 P.3/2 
HP 3.2 P.3/1, HP 3.2 P.3/2 
HP 4.1 P.3/1, HP 4.1 P.3/2, HP 4.1 P.3/3, HP 4.1 P.3/4, HP 4.1 P.3/5 
HP 5.1 P.3/1, HP 5.1 P.3/1, HP 5.1 P.3/3 

18 Indicators in Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
HP 14101 Health and Physical Education       Department of Health and Physical Education                                  
Prathomsuksa 4    Course Period:    80   Hours 
______________________________________________________________________ 
         Study and analyze the growth and the development of body and mind at each age 
level, the importance of muscles, bones and joints to health, care for muscles, bones and 
joints to ensure highest effectiveness. Know qualities of good friends and family members, 
appropriate behaviors for genders based on the Thai culture and how to avoid adverse acts 
and inappropriate sexual behaviors. Learn the relationships between environment and 
health, hygienic environment for good health, positive and negative effects of emotion and 
feelings on health. Understand labels on food and health products and physical fitness test, 
the importance and correct uses of medicine, First Aid for medicine and chemical substance 
misuses, First Aid for insect bites, injury caused from playing sports and negative effects of 
smoking, alcohol consumption and prevention 
         Several learning methods are utilized including searching, analyzing, comparing and 
practicing to gain knowledge and ensure better understanding. Be able to make decision, 
explain and apply the knowledge gained in daily life. Possess appropriate value and attitude 
toward healthcare. 
Indicators 

HP 1.1 P.4/1, HP 1.1 P.4/2, HP 1.1 P.4/3                                
HP 2.1 P.4/1, HP 2.1 P.4/2, HP 2.1 P.4/3      
HP 3.1 P.4/1, HP 3.1 P.4/2, HP 3.1 P.4/3, HP 3.1 P.4/4                     
HP 3.2 P.4/1, HP 3.2 P.4/2  
HP 4.1 P.4/1, HP 4.1 P.4/2, HP 4.1 P.4/3, HP 4.1 P.4/4                    
HP 5.1 P.4/1, HP 5.1 P.4/2, HP 5.1 P.4/3 

19 Indicators in Total 
 

 

 

 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
HP 15101 Health and Physical Education       Department of Health and Physical Education                           
Prathomsuksa 5                             Course Period:    80   Hours 
______________________________________________________________________ 
 Study and analyze the importance and care for digestive and excretory systems to 
ensure normal functions and good health, growth and development of the digestive and 
excretory systems, sexual changes, characteristics of warm family in the Thai culture, 
desirable and undesirable behaviors in solving conflicts in the family, the importance of 
National Health Recommendations, search for information concerning health, buying food 
and health products and how to prevent frequently found diseases in daily life. Learn how 
to conduct a physical fitness test and how to read and use the results for physical 
developmen. Realize the negative effects of addicted drugs on body, mind, emotion, 
society and intelligence. Know safety instructions for medicine uses, how to avoid addicted 
drugs and influences of media toward health and accident prevention from playing sports. 
 Several learning methods are utilized including searching, analyzing, comparing and 
practicing to gain knowledge and ensure better understanding. Be able to make decision, 
explain and apply the knowledge gained in daily life. Possess appropriate value and attitude 
toward healthcare. 
Indicators 

HP 1.1 P.5/1, HP 1.1 P.5/2       
HP 2.1 P.5/1, HP 2.1 P.5/2, HP 2.1 P.5/3 
HP 3.1 P.5/1, HP 3.1 P.5/2, HP 3.1 P.5/3, HP 3.1 P.5/4, HP 3.1 P.5/5, HP 3.1 P.5/6 
HP 3.2 P.5/1, HP 3.2 P.5/2, HP 3.2 P.5/3, HP 3.2 P.5/4  
HP 4.1 P.5/1, HP 4.1 P.5/2, HP 4.1 P.5/3, HP 4.1 P.5/4, HP 4.1 P.5/5 
HP 5.1 P.5/1, HP 5.1 P.5/2, HP 5.1 P.5/3, HP 5.1 P.5/4, HP 5.1 P.5/5 

25 Indicators in Total 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
HP 16101 Health and Physical Education      Department of Health and Physical Education 
Prathomsuksa 6                 Course Period:    80   Hours 
______________________________________________________________________ 
 Study and analyze the importance and care for reproductive and circulatory 
systems, how the respiratory system has effects on health and the growth and the 
development of reproductive, circulatory and respiratory systems. Realize the importance of 
maintaining relationships with other people, risk behaviors leading to sexual intercourse and 
AIDS and premature pregnancy. Understand the importance of environment and 
environmental problems, preventing and solving environmental problems that affect health, 
disease spreading and effects on communities, prevention for disease spreading and public 
health care. Know how to conduct a physical fitness test, physical fitness development, 
effects and violence of natural disaster on body, mind and society and safety instructions in 
case of natural disasters. Find out causes of drug addict and how to avoid addicted drugs. 
 Several learning methods are utilized including searching, analyzing, comparing and 
practicing to gain knowledge and ensure better understanding. Be able to make decision, 
explain and apply the knowledge gained in daily life. Possess appropriate value and attitude 
toward healthcare. 
Indicators 

HP 1.1 P.6/1, HP 1.1 P.6/2      
HP 2.1 P.6/1, HP 2.1 P.6/2  
HP 3.1 P.6/1, HP 3.1 P.6/2, HP 3.1 P.6/3, HP 3.1 P.6/4, HP 3.1 P.6/5 
HP 3.2 P.6/1, HP 3.2 P.6/2, HP 3.2 P.6/3, HP 3.2 P.6/4, HP 3.2 P.6/5, HP 3.2 P.6/6 
HP 4.1 P.6/1, HP 4.1 P.6/2, HP 4.1 P.6/3, HP 4.1 P.6/4  
HP 5.1 P.6/1, HP 5.1 P.6/2, HP 5.1 P.6/3 

22 Indicators in Total 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 11101 ศิลปะ                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                   เวลา    80   ชั่วโมง                   

  
ศึกษารูปร่างลักษณะขนาดของส่ิงต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบๆ คือ การใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิค
ง่ายๆ วาดภาพระบายสี ภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ส่ิงต่างๆ ก่อกำเนิด
เสียงท่ีแตกต่างกัน ลักษณะของเสียงดัง-เบา ความช้า-เร็วของจังหวะบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ กิจกรรมดนตรี 
เพลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน บทเพลงในท้องถิ่น ส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีท้องถิ่น การเคล่ือนไหวลักษณะต่างๆ 
ท่าทางง่ายๆ เพื่อส่ือความหมายแทนคำพูด การเป็นผู้ชมท่ีดี การละเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป ์
 โดยการบูรณาการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการเรียนรู้แบบบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้
เฉพาะ (IS) การสืบค้น การสังเกต การแสดงความคิดเห็น การบอกเล่า การมีส่วนร่วม การอภิปราย การ
เคล่ือนไหว การปฏิบัติกิจกรรม การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ฝึกการต้ังคำถาม ค้นคว้า แสวงหาคำตอบและสรุปความรู้จากแหล่งข้อมูลพื้นฐานง่ายๆ อย่างอิสระ ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมุ่งมั่นในการทำงานกล้าคิดกล้าแสดงออก รักความเป็นไทยเห็นคุณค่าของการทำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด         
 ศ 1.1 ป.1/1, ศ 1.1 ป.1/2, ศ 1.1 ป.1/3, ศ 1.1 ป.1/4, ศ 1.1 ป.1/5 
 ศ 1.2 ป.1/1 
 ศ 2.1 ป.1/1, ศ 2.1 ป.1/2, ศ 2.1 ป.1/3, ศ 2.1 ป.1/4, ศ 2.1 ป.1/5 
 ศ 2.2 ป.1/1, ศ 2.2 ป.1/2  
 ศ 3.1 ป.1/1, ศ 3.1 ป.1/2, ศ 3.1 ป.1/3  
 ศ 3.2 ป.1/1, ศ 3.2 ป.1/2  
รวม 18 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 12101 ศิลปะ                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                     เวลา  80  ชั่วโมง  

 
ศึกษา รูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทัศนะธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อมและงาน

ทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง สร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนะธาตุท่ีเน้นเส้น รูปร่าง 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ งานทัศนศิลป์ 3 มิติ ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษวาดภาพการถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์งานโครงสร้างเคล่ือนไหว  
ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันและงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการ
สร้างงาน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ แหล่งกำเนิดของเสียงท่ีได้ยิน คุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ำ ดัง–เบา ยาว-ส้ัน ของ
ดนตรี การเคล่ือนไหวร่างกาย เพลงง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย ความหมายและความสำคัญของเพลงท่ีได้ยิน 
ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่ายๆ กิจกรรมดนตรีในท้องถิ่น 
เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี ท่าทางเพื่อส่ือความหมายแทนคำพูด การใช้ภาษาท่า และมารยาทใน
การชม การแสดง ท่ีมาของการละเล่นพื้นบ้าน 
 โดยการบูรณาการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการเรียนรู้แบบบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้
เฉพาะ (IS) การสืบค้น การสังเกต การแสดงความคิดเห็น การบอกเล่า การมีส่วนร่วม การอภิปราย การ
เคล่ือนไหว การปฏิบัติกิจกรรม การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ฝึกการต้ังคำถาม ค้นคว้า แสวงหาคำตอบและสรุปความรู้จากแหล่งข้อมูลพื้นฐานง่ายๆ อย่างอิสระ ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน กล้าคิดกล้าแสดงออก รักความเป็นไทยเห็นคุณค่าของการทำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

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

 ศ 1.2 ป.2/1, ศ 1.2 ป.2/2 
 ศ 2.1 ป.2/1, ศ 2.1 ป.2/2, ศ 2.1 ป.2/3, ศ 2.1 ป.2/4, ศ 2.1 ป.2/5 
 ศ 2.2 ป.2/1, ศ 2.2 ป.2/2  
 ศ 3.1 ป.2/1, ศ 3.1 ป.2/2, ศ 3.1 ป.2/3, ศ 3.1 ป.2/4, ศ 3.1 ป.2/5  
 ศ 3.2 ป.2/1, ศ 3.2 ป.2/2, ศ 3.2 ป.2/3  
รวม 25 ตัวชี้วัด 
 
 
  



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 13101 ศิลปะ                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                 เวลา  80  ชั่วโมง  

 
 ศึกษา รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สอย ผลงาน             

ทัศนธาตุของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และ
พื้นผิว วาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตัว การใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างสรรค์งานปั้น ภาพถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกจากเหตุการณ์ช้ีวัดจริงโดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว เหตุผลและวิธีการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ การจัดกลุ่มของคนตามทัศนธาตุ ลักษณะ รูปร่าง 
รูปทรง ในการออกแบบส่ิงต่างๆ ในบ้านและโรงเรียน ท่ีมาและวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ลักษณะ
ของเครื่องดนตรี สัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยินขับร้องและบรรเลง
ดนตรีง่ายๆ การเคล่ือนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง ความคิดเห็นด้านเสียงร้องและเสียงดนตรี การใช้ดนตรี
ในโอกาสต่างๆ ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีกับการ
ดำเนินชีวิตในท้องถิ่น การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์ส้ันๆ ท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบ
นาฏศิลป์ บทบาทหน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัยประโยชน์ของการแสดง
นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์
ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์  
 โดยการบูรณาการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการเรียนรู้แบบบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้
เฉพาะ (IS) การสืบค้น การสังเกต การแสดงความคิดเห็น การบอกเล่า การมีส่วนร่วม การอภิปราย การ
เคล่ือนไหว การปฏิบัติกิจกรรม การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ฝึกการต้ังคำถาม ค้นคว้า แสวงหาคำตอบและสรุปความรู้จากแหล่งข้อมูลพื้นฐานง่ายๆ อย่างอิสระ ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน กล้าคิดกล้าแสดงออก รักความเป็นไทยเห็นคุณค่าของการทำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ป.3/1, ศ 1.1 ป.3/2, ศ 1.1 ป.3/3, ศ 1.1 ป.3/4, ศ 1.1 ป.3/5, ศ 1.1 ป.3/6, 
ศ 1.1 ป.3/7, ศ 1.1 ป.3/8, ศ 1.1 ป.3/9, ศ 1.1 ป.3/10 

          ศ 1.2 ป.3/1, ศ 1.2 ป.3/2     
          ศ 2.1 ป.3/1, ศ 2.1 ป.3/2, ศ 2.1 ป.3/3, ศ 2.1 ป.3/4, ศ 2.1 ป.3/5, ศ 2.1 ป.3/6, ศ 2.1 ป.3/7 
          ศ 2.2 ป.3/1, ศ 2.2 ป.3/2   
          ศ 3.1 ป.3/1, ศ 3.1 ป.3/2, ศ 3.1 ป.3/3, ศ 3.1 ป.3/4, ศ 3.1 ป.3/5  
          ศ 3.2 ป.3/1, ศ 3.2 ป.3/2, ศ 3.2 ป.3/3                               
รวม 29 ตัวชี้วัด 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 14101 ศิลปะ                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                      เวลา  80  ชั่วโมง  

 
ศึกษา ลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะ

อุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม โดยเน้นเส้น สี 
รูปทรง พื้นท่ีผิว พื้นท่ีว่าง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานพิมพ์ภาพ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานวาดภาพ
ระบายสี การจัดระยะความลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพเลือกใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น  วาดภาพถ่าย
ทอดความรู้สึกและจินตนาการ ความคิด ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น งาน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและจากวัฒนธรรมต่างๆ ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ ภาษาท่าและนาฏศิลป์
ง่ายๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว การเคล่ือนไหวในจังหวะต่างๆ  นาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ จุดสำคัญของเรื่อง
ลักษณะเด่นของตัวละครประเภทต่างๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาของนำศิลป์หรือชุดการ
แสดงอย่างง่ายๆ การชมการแสดง ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ 
รักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป ์   
 โดยการบูรณาการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการเรียนรู้แบบบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้
เฉพาะ (IS) การสืบค้น การสังเกต การแสดงความคิดเห็น การบอกเล่า ระบุการมีส่วนร่วม การอภิปราย การ
เคล่ือนไหว การปฏิบัติกิจกรรม การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ฝึกการต้ังคำถาม ค้นคว้า แสวงหาคำตอบและสรุปความรู้จากแหล่งข้อมูลพื้นฐานง่ายๆ อย่างอิสระ ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมุ่งมั่นในการทำงานกล้าคิดกล้าแสดงออก รักความเป็นไทยเห็นคุณค่าของการทำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด         

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

 ศ 1.2 ป.4/1, ศ 1.2 ป.4/2  
ศ 2.1 ป.4/1, ศ 2.1 ป.4/2, ศ 2.1 ป.4/3, ศ 2.1 ป.4/4, ศ 2.1 ป.4/5, ศ 2.1 ป.4/6, ศ 2.1 ป.4/7, 

 ศ 2.2 ป.4/1, ศ 2.2 ป.4/2  
ศ 3.1 ป.4/1, ศ 3.1 ป.4/2, ศ 3.1 ป.4/3, ศ 3.1 ป.4/4, ศ 3.1 ป.4/5 

 ศ 3.2 ป.4/1, ศ 3.2 ป.4/2, ศ 3.2 ป.4/3, ศ 3.2 ป.4/4    
รวม   29  ตัวชี้วัด 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 15101 ศิลปะ                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                เวลา  80  ชั่วโมง  

 
ศึกษา จังหวะตำแหน่งของส่ิงต่างๆ ในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ 

ใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก วรรณะสี งานปั้นจากดินน้ำมันเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ การจัดภาพในงานพิมพ์
ภาพการจัดองค์ประกอบศิลป์  ส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผล
ต่อชีวิตของคนในสังคม ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ งานทัศนศิลป์
ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์ ลักษณะของ
เสียงขับร้องและเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในวงดนตรีประเภทต่างๆ  โน้ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง  เครื่อง
ดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง เพลงไทยในอัตราจังหวะสองช้ัน เพลงสากลหรือไทยสากล เพลงประสาน
เสียงแบบ Canon Round  ประโยคเพลงถาม-ตอบ การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์ การ
สร้างสรรค์ตามเสียงประกอบการเล่าเรื่อง ดนตรีกับงานประเพณี  คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ 
ทางสังคมและทางประวัติศาสตร์ องค์ประกอบของนาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง หรือท่าทาง
ประกอบเรื่องราว การแสดงนาฏศิลป์ ระบำ ฟ้อน รำวงมาตรฐาน องค์ประกอบของละคร การเลือกและเขียน
เค้าโครงเรื่องหรือบทละครส้ันๆ ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง  
 โดยการบูรณาการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการเรียนรู้แบบบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้
เฉพาะ (IS) การสืบค้น การสังเกต การแสดงความคิดเห็น การบอกเล่า ระบุการมีส่วนร่วม การอภิปราย การ
เคล่ือนไหว การปฏิบัติกิจกรรม การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ฝึกการต้ังคำถาม ค้นคว้า แสวงหาคำตอบและสรุปความรู้จากแหล่งข้อมูลพื้นฐานง่ายๆ อย่างอิสระ ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมุ่งมั่นในการทำงานกล้าคิดกล้าแสดงออก รักความเป็นไทยเห็นคุณค่าของการทำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด         

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

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

ศ 3.1 ป.5/1, ศ 3.1 ป.5/2, ศ 3.1 ป.5/3, ศ 3.1 ป.5/4, ศ 3.1 ป.5/5, ศ 3.1 ป.5/6 
 ศ 3.2 ป.5/1, ศ 3.2 ป.5/2    
รวม  29 ตัวชี้วัด 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 16101 ศิลปะ                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                      เวลา  80  ชั่วโมง  

 
ศึกษา วงสีธรรมชาติ และสีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด สัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก การใช้หลักการเพิ่มและลดใน
การสร้างสรรค์งานปั้น รูปและพื้นท่ีว่างในงานทัศนศิลป์ งานทัศน์ศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด
สัดส่วนสัดส่วนและความสมดุล การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผัง และภาพประกอบ เรื่องราวเกี่ยว
เหตุการณ์ต่างๆ บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม อิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต เครื่อง
ดนตรีไทยแต่ละภาค บทบาทหน้าท่ีของเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องดนตรีสากล เครื่ องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองช้ัน โน้ตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C Major เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบการร้องเพลง ด้นสดท่ีมีจังหวะและทำนองง่ายๆ ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
บทเพลง ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ ดนตรีในยุคสมัยต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีต่อดนตรีท้องถิ่น การ
เคล่ือนไหวและการแสดงเน้นลีลาหรืออารมณ์เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่ายๆ การแสดง
นาฏศิลป์และละครง่ายๆบทบาทและหน้าท่ีในงานนาฏศิลป์และการละคร หลักการชมการแสดง องค์ประกอบ
ทางนาฏศิลป์และการละคร ความสำคัญของนาฏศิลป์และละคร ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชม
การแสดงนาฏศิลป์และละคร 

โดยการบูรณาการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการเรียนรู้แบบบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้
เฉพาะ (IS) การสืบค้น การสังเกต การแสดงความคิดเห็น การบอกเล่า ระบุการมีส่วนร่วม การอภิปราย การ
เคล่ือนไหว การปฏิบัติกิจกรรม การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ฝึกการต้ังคำถาม ค้นคว้า แสวงหาคำตอบและสรุปความรู้จากแหล่งข้อมูลพื้นฐานง่ายๆ อย่างอิสระ ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมุ่งมั่นในการทำงานกล้าคิดกล้าแสดงออก รักความเป็นไทยเห็นคุณค่าของการทำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด         

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

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

ศ 3.1 ป.6/1, ศ 3.1 ป.6/2, ศ 3.1 ป.6/3, ศ 3.1 ป.6/4, ศ 3.1 ป.6/5, ศ 3.1 ป.6/6 
 ศ 3.2 ป.6/1, ศ 3.2 ป.6/2     
รวม 27 ตัวชี้วัด 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 11101 การงานอาชีพ                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                    เวลา  40 ช่ัวโมง 

 
 ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงาน                
การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ข้อมูลของส่ิงท่ีสนใจและ แหล่งข้อมูลท่ีอยู่ใกล้ตัว  ประโยชน์ของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใช้ทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงาน กระบวนการทำงานกลุ่ม 
นำเสนองานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา มีวินัย ทำงาน
อย่างปลอดภัยเห็นคุณค่าการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาการงานอาชีพ 
ตัวชี้วัด 
          ง 1.1 ป.1/1, ง 1.1 ป.1/2, ง 1.1 ป.1/3 
          ง 2.1 ป.1/1, ง 2.1 ป.1/2 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 12101 การงานอาชีพ                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                     เวลา  40  ช่ัวโมง 

 
 ศึกษาวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการทำงานท่ีเหมาะสมและประหยัด  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่าง
ปลอดภัย  ประโยชน์ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย โดยการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานสร้างของเล่น 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ ประหยัด มีวินัยซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นใน
การทำงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเห็นคุณค่าการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาการงานอาชีพ 
ตัวชี้วัด 
           ง 1.2 ป. 2/1, ง 1.2 ป. 2/2, ง 1.2 ป. 2/3 
           ง 2.2 ป. 2/1, ง 2.2 ป. 2/2 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 13101 การงานอาชีพ                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                        เวลา     40    ชั่วโมง 

 
 ศึกษาวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงานการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วย  ความ
สะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมการสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย การรวบรวมข้อมูล ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติการลงมือสร้างและประเมินผลการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์การจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ส่ือสัตย์สุจริตมีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ 
อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการทำงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเห็นคุณค่าการนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาการงานอาชีพ 
ตัวชี้วัด 

ง 1.3 ป. 3/1, ง 1.3 ป. 3/2, ง 1.3 ป. 3/3 
ง 2.3 ป. 3/1, ง 2.3 ป. 3/2, ง 2.3 ป. 3/3 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 ง 14101 การงานอาชีพ                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                เวลา 40 ชั่วโมง 

 
ศึกษาถึงเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายการทำงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน

การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด  และ
คุ้มค่า ความหมายและความสำคัญของอาชีพ 
 โดยใช้ทักษะการอธิบาย กระบวนการทำงานการใช้พลังงานและทรัพยากร สืบค้นข้อมูล นำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตมีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ 
ขยัน อดทนอยู่อย่างพอเพียง มีมารยาท มุ่งมั่นในการทำงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเห็นคุณค่าการนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัด 

ง 1.4 ป. 4/1, ง 1.4 ป. 4/2, ง 1.4 ป. 4/3, ง 1.4 ป. 4/4 
ง 2.4 ป. 4/1, ง 2.4 ป. 4/2, ง 2.4 ป. 4/3 
ง 3.4 ป. 4/1 

รวม  8  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 15101 การงานอาชีพ                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                เวลา 40 ชั่วโมง 

 
           ศึกษาการทำงานแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการทำงานการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบ 
ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว  การใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติการลงมือ
สร้าง และประเมินผล  การประยุกต์การสร้างช้ินงานในการสร้างส่ิงของเครื่องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ การสร้างงานเอกสารเพื่อใช้ในประโยชน์ชีวิตประจำวันการสำรวจข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน  ความแตกต่างของอาชีพ กระบวนการทำงาน สำรวจข้อมูลอธิบาย 
เปรียบเทียบ กระบวนการทำงานกลุ่ม ออกแบบ  สร้างส่ิงของเครื่องใช้ ประเมินผล นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ส่ือสัตย์สุจริตมีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ   
มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีมารยาท มุ่งมั่นในการทำงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เห็นคุณค่าการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาการงานอาชีพ 
ตัวชี้วัด 

ง 1.5 ป. 5/1, ง 1.5 ป. 5/2, ง 1.5 ป. 5/3 
ง 2.5 ป. 5/1, ง 2.5 ป. 5/2, ง 2.5 ป. 5/3, ง 2.5 ป. 5/4, ง 2.5 ป. 5/5 
ง 3.5 ป. 5/1, ง 3.5 ป. 5/2 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง 16101 การงานอาชีพ                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                เวลา 40 ชั่วโมง 

 
 ศึกษาแนวทางในการทำงานและการปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน การจัดการในการทำงาน และ
การทำงานร่วมกันการปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครับและผู้อื่นส่วนประกอบของระบบ
เทคโนโลยีการสร้างส่ิงของเครื่องใช้ตามความสนใจ  โดยกำหนดปัญหาหรือตามความต้องการ การรวบรวม
ข้อมูลเลือกวิธีการ ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติหรือแผนท่ีความคิด การนำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม การวางแผนในการเลือกอาชีพ ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ี
สนใจโดยใช้ทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือสร้างส่ิงของเครื่องใช้ กระบวนการทำงาน ระบุ สำรวจ
ข้อมูลสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล ออกแบบ ประเมินผลกระบวนการทำงานกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ส่ือสัตย์สุจริต มีความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบ    
มีมารยาท มีจิตสำนึก มุ่งมั่นในการทำงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเห็นคุณค่าการนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาการงานอาชีพ 
ตัวชี้วัด 

ง 1.6 ป. 6/1, ง 1.6 ป. 6/2, ง 1.6 ป. 6/3 
ง 2.6 ป. 6/1, ง 2.6 ป. 6/2, ง 2.6 ป. 6/3 
ง 3.6 ป. 6/1, ง 3.6 ป. 6/2, ง 3.6 ป. 6/3 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน   
อ 11101 ภาษาอังกฤษ                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                      เวลา   80  ช่ัวโมง 

  
 ปฏิบัติตามคำส่ังและคำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน ระบุตัวอักษรออกเสียง สะกดคำง่ายๆ ออกเสียงสูงต่ำ
ในประโยค เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ และกลุ่มคำเรื่องใกล้ตัว ภายในวงคำศัพท์ 120 – 150 คำ 
ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว สนทนาด้วยบทสนทนาส้ันๆ เรื่องการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
แนะนำตนเอง ใช้คำส่ัง บอกความต้องการของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลแบบง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและส่ิงใกล้
ตัวได้ พูดและใช้ภาษาท่าทางตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือวัน และคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับวันสำคัญ
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ระบุและออกเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ฟัง พูดในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวเป็นภาษาต่างประเทศ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมท้ังใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

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

รวม  16  ตัวชี้วัด 
 
  
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน   
อ 12101 ภาษาอังกฤษ                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                 เวลา   80  ชั่วโมง 

  
ปฏิบัติและใช้คำส่ัง คำขอร้อง ระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ บอกคำศัพท์ สำนวน   ภาษา 

ประโยคความต้องการ เลือกภาพ ฝึกทักษะทางภาษา ภายในวงคำศัพท์ 250 – 300 คำ อ่านประโยคง่ายๆ 
และสำนวนภาษา ตอบคำถามจากประโยคท่ีฟัง บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ พูดและทำท่าประกอบ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา จัดหมวดหมู่ คำตามประเทศบุคคล สัตว์ ส่ิงแวดล้อม และส่ิงของ ตามท่ีฟังหรือ
อ่าน ฟังและให้ข้อมูล พูดโต้ตอบส่ือสาร คำทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม ฟังและพูดในสถานการณ์ง่ายๆ รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ  
 การฝึกทักษะทางภาษาการฟัง พูด อ่าน และเขียน การสืบค้นข้อมูลจากกิจกรรมการเรียนรู้ การ
เช่ือมโยงความรู้ทางภาษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การใช้แหล่งเรียนรู้ และ
สืบเพิ่มพูนความรู้ ความเพลิดเพลิน เน้นกระบวนการการคิดการจัดการ เห็นประโยชน์และความจำเป็นในการ
เรียนภาษา และการเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมในสังคม 
ตัวชี้วัด 

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 1.2 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.2/2, 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 

รวม  16  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ 13101 ภาษาอังกฤษ                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                 เวลา   80  ชั่วโมง 

         
         การฝึกทักษะปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง การอ่านออกเสียง สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้า
จังหวะ สามารถเลือก ระบุสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ ประโยค การตอบคำถามจากการฟัง 
อ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ มีทักษะในการส่ือสาร โต้ตอบ ด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ระหว่างบุคคล การใช้คำส่ัง คำ
ขอร้อง บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบท่ีได้ฝึก การพูดให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตนเอง การ
นำเสนอข้อมูล ให้ข้อมูลตนเองและเรื่องใกล้ตัว การจัดหมวดหมู่คำตามประเภท รู้คำศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
เทศกาลวันสำคัญ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย เข้าใจความเหมือนและความแตกกันของภาษา บอก
ความแตกต่างของเสียงอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย สามารถบอก
คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นๆได้ ใช้ภาษากับสถานการณ์ง่ายๆในห้องเรียนการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
รวบรวมข้อมูลใกล้ตัว 
         การใช้กระบวนการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนตลอดจนการแสดงท่าทาง การรวบรวมข้อมูล นำเสนอ
ข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับวัยตลอดจนมีมารยาทในการฟัง พูด ความรับผิดชอบในงาน การมีเหตุผลท่ีจะ
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม เทศกาล วันสำคัญ ให้เหมาะสมกับวัยได้  
ตัวชี้วัด 

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 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน   
อ 14101 ภาษาอังกฤษ                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                 เวลา   80  ชั่วโมง 

 
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำขอ
อนุญาต อ่านคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ บทกลอน ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง อ่านและจับ
ใจความสำคัญ ตอบคำถามจากบทสนทนา นิทาน พูดสนทนาโต้ตอบ ส่ือสารระหว่างบุคคลตามสถานการณ์
เพื่อแสดงความต้องการของตนเอง และเสนอความช่วยเหลือและให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีพบ
เห็นในชีวิตประจำวัน เพื่อแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนตามมารยาททางสังคม อธิบายภาพ สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ข้อความ นำเสนอความคิดรวบยอดในรูปของแผนภูมิ แผนผัง แผนภาพ ตลอดท้ังการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน บอกความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยใน
เรื่องเสียงสระ เสียงพยัญชนะ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความ รวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลงาน
ฉลอง โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถใช้
ภาษาในการส่ือสาร เห็นประโยชน์และมีเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้เหมาะสมกับวัยมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รวบรวมและสืบค้นข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นมา
นำเสนอโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก อดทน รับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ ตาม
แบบไทย ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัด 

ต 1.1 ป.4/1, ต 1.1 ป.4/2, ต 1.1 ป.4/3, ต 1.1 ป.4/4   
ต 1.2 ป.4/1, ต 1.2 ป.4/2, ต 1.2 ป.4/3, ต 1.2 ป.4/4, ต 1.2 ป.4/5    
ต 1.3 ป.4/1, ต 1.3 ป.4/2, ต 1.3 ป.4/3   
ต 2.1 ป.4/1, ต 2.1 ป.4/2, ต 2.1 ป.4/3    
ต 2.2 ป.4/1, ต 2.2 ป.4/2   
ต 3.1 ป.4/1   
ต 4.1 ป.4/1   
ต 4.2 ป.4/1 

รวม  20 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน   
อ 15101 ภาษาอังกฤษ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                 เวลา   80  ชัว่โมง 

  
ฝึกทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับการใช้และปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง คำขอ

อนุญาต ประโยค ข้อความ นิทาน และบทกลอนส้ันๆ เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความส้ันๆตรงตามภาพ 
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอน ลำดับคำถามตามโครงสร้างของเจ้าของภาษา ใจความสำคัญตอบ
คำถาม อ่านบทสนทนาและเรื่องเล่า พูด เขียน โต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการความ
คิดเห็น ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้
ตัว สถานการณ์ในห้องเรียนและสถานศึกษา เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตารางใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง กริยา
ท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม บอกความสำคัญ เปรียบเทียบระหว่างวันสำคัญ งานฉลองเทศกาลและประเพณี 
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาและของไทย ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม คำศัพท์ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้อื่น และนำเสนอได้ 
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้เหมาะสมกับวัยและ
ระดับภาษาท่ีเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อและใช้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัด 

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.5/4, 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.5/2, ต 2.1 ป.5/3   
ต 2.2 ป.5/1, ต 2.2 ป.5/2   
ต 3.1 ป.5/1   
ต 4.1 ป.5/1   
ต 4.2 ป.5/1 

รวม  20  ตัวชี้วัด 
  
 
 

 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน   
อ 16101 ภาษาอังกฤษ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                     เวลา   80  ช่ัวโมง 

 ฝึกทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับการใช้และปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง คำขอ
อนุญาต ประโยค ข้อความ นิทาน และบทกลอนส้ันๆเลือก/ระบุประโยคหรือข้อความส้ันๆตรงตามภาพ 
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอน ลำดับคำถามตามโครงสร้างของเจ้าของภาษา ใจความสำคัญตอบ
คำถาม อ่านบทสนทนาและเรื่องเล่า พูด เขียน โต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการความ
คิดเห็น ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้
ตัว สถานการณ์ในห้องเรียนและสถานศึกษาจัดหมวดหมู่คำท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆใกล้ตัว อาหาร 
เครื่องด่ืม เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตารางใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง กริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม บอก
ความสำคัญ เปรียบเทียบระหว่างวันสำคัญ งานฉลองเทศกาลและประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษาและของไทย กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง พูด วาดภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ แสดงความคิดเห็นง่ายๆโดยใช้คำศัพท์เหมาะสมกับวัย ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม 
คำศัพท์ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้อื่น และนำเสนอได้ 
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้เหมาะสมกับวัยและ
ระดับภาษาท่ีเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อและใช้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัด 

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.6/2, 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 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 2.2 ป.6/2    
ต 3.1 ป.6/1    
ต 4.1 ป.6/1   
ต 4.2 ป.6/1 

รวม  20 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
EN 11101 English                                              Department of Foreign language 
Prathomsuksa 1                      Course Period: 80   Hours 

  
 Follow orders and requests used in the classroom. Identify letters, pronounce 
simple words, and spell high and low in a sentence. Choose the exact picture of the word. 
And the subject group near within the vocabulary band 120 – 150 , answers the questions 
from listening to stories close to you, chat with a short conversation, regarding the greeting, 
say goodbye, thank you, apologize, introduce yourself, use commands to tell your needs. 
Can ask and provide simple information about themselves and their surroundings. Speak 
and use language in the culture of the native speaker, telling the name of the day and 
vocabulary related to the important day of the native speaker. Participate in language and 
cultural activities. Identify and pronounce characters of foreign languages and Thai. Tell 
vocabulary related to other learning groups. Listen and speak in various situations that occur 
in the classroom. Gather vocabulary related to near subjects in a foreign language.            
By adhering to the sufficiency economy principles. 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills, including the use of the 
search process. Searching for information and discussion for the purpose of knowledge, 
understanding and being able to communicate what was learned Have the ability to make 
decisions, see the value of applying knowledge in daily life Have ethics, morals and suitable 
values. 
Indicators 

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

16 Indicators in total 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
EN 12101 English                                              Department of Foreign language 
Prathomsuksa 2                      Course Period: 80   Hours 

  
Practice and use commands, requests, identifying letters, sounds, letters, and 

vowels, vocabulary, idioms, language, sentence, picture selection needs, practice language 
skills within the 250-300 words vocabulary group, read simple sentences and language 
idioms, answer questions from sentences that listen to conversations or simple tales. Speak 
and act about the culture of native speakers, categorize words by country, person, animal, 
environment, and object as they are heard or read Listen and provide information. Speak, 
interact, communicate greetings, say goodbye, thank you and apologize for participating in 
language and cultural activities. Listen and speak in simple situations. Compilation of 
vocabulary related to other subjects in a foreign language. 

Practice of language skills, listening, speaking, reading and writing, searching for 
information from learning activities. Linking language knowledge with other subject areas by 
adhering to the sufficiency economy principles. Using learning resources and increase 
knowledge Enjoyment Focus on management thinking processes. See the benefits and 
necessity of learning a language And being a person with morality and ethics and suitable 
values in society. 
Indicators 

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

16 Indicators in total 
 
 
  



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
EN 13101 English                                              Department of Foreign language 
Prathomsuksa 3                      Course Period:  80   Hours 

  
         Practicing skills according to instructions, requests, requests, pronunciation, spelling, 
word groups, sentences and rhythms. The symbols can be chosen according to the meaning 
of words, sentences, answering questions from listening, reading dialogue, simple stories, 
communication skills. With simple short words between people, use of commands, 
requests, requests, simple requirements of oneself according to the pattern practiced 
Speaking gives various information about oneself. Data presentation. Give yourself 
information and stories close to you. Classification of words by category Know vocabulary 
about culture important day festival Participate in age-appropriate activities. Understand the 
similarities and differences of languages. Tell the difference of sounds, letters, words, word 
groups, simple sentences of foreign languages and Thai Can tell vocabulary related to other 
subject groups Use language in simple situations in the classroom, using foreign languages to 
gather information. 
         Using the process of listening, speaking, reading and writing, including gestures 
Gathering data and presenting information for knowledge, understanding and analytical 
thinking based on the sufficiency economy principles. Can be used in everyday life to suit 
the age as well as have good manners for listening, speaking, and responsibility in work. 
Having a reason to participate in cultural events and important day festivals to suit the age. 
Indicators 

EN 1.1 ป.3/1, EN 1.1 ป.3/2, EN 1.1 ป.3/3, EN 1.1 ป.3/4  
EN 1.2 ป.3/1, EN 1.2 ป.3/2, EN 1.2 ป.3/3, EN 1.2 ป.3/4, EN 1.2 ป.3/5    
EN 1.3 ป.3/1, EN 1.3 ป.3/2    
EN 2.1 ป.3/1, EN 2.1 ป.3/2   
EN 2.1 ป.3/3    
EN 2.2 ป.3/1   
EN 3.1 ป.3/1   
EN 4.1 ป.3/1   
EN 4.2 ป.3/1  

18 Indicators in total 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
EN 14101 English                                              Department of Foreign language 
Prathomsuksa 4                      Course Period: 80   Hours 
  

Practice listening, speaking, reading and writing skills in order, requests, suggestions, 
permission to read words, words, sentences, and poems correctly according to the 
principles of reading aloud. Read and capture the importance. Answering questions from 
dialogue, storytelling, speaking, dialogue Interpersonal communication according to the 
situation to show their own needs. And offering help and providing personal information 
about various things Seen in daily life to show the feeling Social commentary describes the 
symbols, symbols, texts, presenting ideas in the form of charts, diagrams, diagrams, as well 
as the correct use of punctuation. Distinguish between English and Thai on vowels, 
consonants, groups of words, sentences and texts, including customs and traditions festival  

By using the process of listening, speaking, reading and writing in learning 
management in order to gain knowledge and understanding and be able to use language to 
communicate seeing benefits and having a good attitude in learning English. Can be used in 
everyday life, suitable for age, have a passion for learning Gather and search for information 
related to other learning groups to present based on the sufficiency economy principles, 
confident, assertive, patience, responsibility, and respect for Thai language in learning 
English. 
Indicators 

EN 1.1 ป.4/1, EN 1.1 ป.4/2, EN 1.1 ป.4/3, EN 1.1 ป.4/4   
EN 1.2 ป.4/1, EN 1.2 ป.4/2, EN 1.2 ป.4/3, EN 1.2 ป.4/4, EN 1.2 ป.4/5    
EN 1.3 ป.4/1, EN 1.3 ป.4/2, EN 1.3 ป.4/3   
EN 2.1 ป.4/1, EN 2.1 ป.4/2, EN 2.1 ป.4/3    
EN 2.2 ป.4/1, EN 2.2 ป.4/2   
EN 3.1 ป.4/1   
EN 4.1 ป.4/1   
EN 4.2 ป.4/1 

20 Indicators in total 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
EN 15101 English                                              Department of Foreign language 
Prathomsuksa 5                      Course Period: 80   Hours 
  

Practice language skills in listening, speaking, reading, writing about the use and 
fulfillment of requests, requests, and requests for permission, sentences, tales and short 
poems. Choose / specify a sentence or short text exactly as in the picture. Symbol or 
punctuation mark Order of questions according to the structure of the native speaker 
important answers to the questions. Reading conversations and stories, speaking, writing, 
interacting in interpersonal communication. Comment requirements, ask for help in a simple 
situation. Ask and provide information about yourself, friends, family, and things close to 
you. Situation in classrooms and schools. Draw pictures, diagrams, charts, tables, words, 
tones, verbs, gestures appropriately, and compare the importance of important dates. 
Celebrations, festivals and traditions the lives of Thai and Thai speakers, research, search, 
compile vocabulary and information related to other learning groups from other sources of 
learning and presenting. 

To provide students with the ability to use English for communication appropriate to 
the age and level of language studied. Can use English as a tool for seeking knowledge in 
further education and for use in daily life As well as understand the culture of native 
speakers and have a good attitude towards English. 
Indicators 

EN 1.1 ป.5/1, EN 1.1 ป.5/2, EN 1.1 ป.5/3, EN 1.1 ป.5/4    
EN 1.2 ป.5/1, EN 1.2 ป.5/2, EN 1.2 ป.5/3, EN 1.2 ป.5/4, EN 1.2 ป.5/5    
EN 1.3 ป.5/1, EN 1.3 ป.5/2, EN 1.3 ป.5/3    
EN 2.1 ป.5/1, EN 2.1 ป.5/2, EN 2.1 ป.5/3   
EN 2.2 ป.5/1, EN 2.2 ป.5/2   
EN 3.1 ป.5/1   
EN 4.1 ป.5/1   
EN 4.2 ป.5/1 

20 Indicators in total 
  
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Basic Course Description 
EN 16101 English                                              Department of Foreign language 
Prathomsuksa 6                      Course Period: 80   Hours 
  

Practice language skills in listening, speaking, reading, writing about the use and 
fulfillment of requests, requests, and requests for permission, sentences, stories, tales and 
short poems. Symbol or punctuation mark. Order of questions according to the structure of 
the native speaker important answers to the questions. Reading conversations and stories, 
speaking, writing, interacting in interpersonal communication. Comment requirements Ask 
for help in a simple situation. Ask and provide information about yourself, friends, family, 
and things close to you. Situation in classrooms and schools, categorize meaningful words in 
relation to things near food, drink, write pictures, diagrams, tables, use words, tones, verbs, 
gestures appropriately, and compare the importance of important dates. Celebrations, 
festivals and traditions The lives of native and Thai speakers Language activities, singing, 
storytelling, speaking, drawing, showing the relationships of various things Expressing 
opinions simply by using vocabulary suitable for ages, researching, searching, collecting 
vocabulary and information related to other learning groups From other sources of learning 
and presenting. 

To provide students with the ability to use English for communication appropriate to 
the age and level of language studied. Can use English as a tool for seeking knowledge in 
further education and for use in daily life As well as understand the culture of native 
speakers and have a good attitude towards English. 
Indicators  

EN 1.1 ป.6/1, EN 1.1 ป.6/2, EN 1.1 ป.6/3, EN 1.1 ป.6/4    
EN 1.2 ป.6/1, EN 1.2 ป.6/2, EN 1.2 ป.6/3, EN 1.2 ป.6/4, EN 1.2 ป.6/5   
EN 1.3 ป.6/1, EN 1.3 ป.6/2, EN 1.3 ป.6/3   
EN 2.1 ป.6/1, EN 2.1 ป.6/2, EN 2.1 ป.6/3    
EN 2.2 ป.6/1, EN 2.2 ป.6/2    
EN 3.1 ป.6/1    
EN 4.1 ป.6/1   
EN 4.2 ป.6/1 

20 Indicators in total 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                              เวลา   40  ช่ัวโมง 

 
 ปฏิบัติตามคำส่ังง่าย ๆ   สะกดคำง่าย ๆโดยการศึกษาทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 
สะกดคำง่ายๆ อ่านออกเสียงตัวอักษร  สระ  การสะกดคำง่ายๆและบอกความหมายของคำ พัฒนาการเขียน
และสะกดคำและกลุ่มคำเรื่องใกล้ตัว  ใช้คำส่ังง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล  การเขียนสะกดคำ การ
เลือกใช้คำต้ังหัวเรื่องได้ตรงตามจุดประสงค์ ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีเหมาสมกับวัยได้อย่างถูกต้อง บอก
คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน   
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
และใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ 
    ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและ  
    เขียนได้ 
2.  ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้อง  โดยสามารถพูดนำเสนอในท่ีชุมชน  ใน 
    หัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.  สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  โดยใช้ 
    คำศัพท์  สำนวนง่ายๆ  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารง่ายๆ ตามสถานการณ์ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                 เวลา  40 ช่ัวโมง 

 
 ปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้องง่ายๆ โดยการฝึกทักษาทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน อ่าน
ประโยคง่ายๆ อ่านออกเสียงคำ และบอกคำความหมายของคำกลุ่มคำ พัฒนาการเขียนสะกดคำ การเลือกใช้
คำต้ังหัวเรื่องได้ตรงตามจุดประสงค์ การเขียนเนื้อเรื่องง่ายๆ ใช้ภาษาเพื่อส่ือสารท่ีเหมาะสมกับวัยได้อย่าง
ถูกต้อง รวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้และใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ 
    ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและ 
    เขียนได้ 
2.  ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้อง  โดยสามารถพูดนำเสนอในท่ีชุมชน  ใน 
    หัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.  สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  โดยใช้ 
    คำศัพท์  สำนวนง่าย  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารง่ายๆตามสถานการณ์ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                 เวลา  40 ช่ัวโมง 

 
 ปฏิบัติตามคำส่ังคำขอร้องท่ีฟัง โดยศึกษาทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน อ่านออกเสียง
ตัวอักษร สระ คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ฝึกท่องจำ พูดเข้าจังหวะ บอกความหมาย
ของคำและกลุ่มคำท่ีฟังได้ตรงตามความหมายพัฒนาการเขียนสะกดคำ การเลือกใช้คำต้ังหัวเรื่องได้ตรงตาม
จุดประสงค์ การเขียนเนื้อเรื่องง่ายๆ ใช้ภาษาเพื่อส่ือสารท่ีเหมาะสมกับวัยได้อย่างถูกต้อง แต่งประโยคง่ายๆท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
และใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ 
    ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและ 
    เขียนได้ 
2.  ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้อง  โดยสามารถพูดนำเสนอในท่ีชุมชน  ใน 
    หัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.  สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  โดยใช้ 
    คำศัพท์  สำนวนง่าย  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารง่ายๆตามสถานการณ์ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                 เวลา  40  ชั่วโมง 

 
ปฏิบัติทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนตามคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ  คำขออนุญาต  

อ่านคำ  กลุ่มคำ  ประโยค ข้อความ  บทสนทนา  บทกลอน ได้ถูกต้องโดยการศึกษาทักษะทางภาษาด้านการ
ฟัง พูด  อ่าน  เขียน  พัฒนาการเขียนสะกดคำ  การเลือกใช้คำต้ังหัวข้อเรื่องได้ตรงตามจุดประสงค์ การเขียน
เนื้อเรื่อง  การเขียนสรุปเรื่องอย่างสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาส่ือสารท่ีเหมาะสมกับเรื่องได้อย่างถูกต้อง 
ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 

   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้และใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ   
 ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและ   
 เขียนได้ 

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้อง  โดยสามารถพูดนำเสนอในท่ีชุมชน  ใน 
หัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.   สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล  โดยใช้คำศัพท์  สำนวน  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
มารยาทสังคม 

4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ทุกสถานการณ์ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 15201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                เวลา  40  ช่ัวโมง 

 
ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้อง คำขออนุญาต  ประโยค ข้อความ นิทานและบทกลอนส้ันๆ   

เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอน  ลำดับคำตาม
โครงสร้างประโยค  อ่านบทสนทนาและเรื่องเล่า  บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม   พูดและเขียนโต้ตอบ
ในการส่ือสารระหว่างบุคคล  บอกความต้องการ แสดงความคิดเห็น ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว   พูดถึงสถานการณ์ในห้องเรียนและ
สถานศึกษา    เขียนแผนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตาราง โดยใช้ทักษะการส่ือสารทางภาษา การฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน ใช้ภาษาส่ือสารท่ีเหมาะสมกับเรื่องได้อย่างถูกต้อง ค้นคว้า สืบค้น รวบรวมคำศัพท์และ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นโดยยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน  

เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ 
    ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและ 
    เขียนได้ 
2.  ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้อง  โดยสามารถพูดนำเสนอในท่ีชุมชน  ใน 
    หัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.  สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  โดยใช้ 
    คำศัพท์  สำนวนง่าย  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารง่ายๆตามสถานการณ์ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 16201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                เวลา  40  ช่ัวโมง 

 
ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง  คำขออนุญาตและคำแนะนำท่ีใช้ในห้องเรียน  อ่านและออกเสียง

ประโยค  ข้อความ นิทานและบทกลอนส้ันๆ ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมาย  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 
พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล   เขียนแผนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่างๆ  
โดยใช้ทักษะการส่ือสารทางภาษา การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนและสรุปเรื่องอย่างสร้างสรรค์ในการ
ใช้ภาษาส่ือสารท่ีเหมาะสมกับเรื่องได้อย่างถูกต้อง ค้นคว้า  สืบค้น รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของ
ภาษาและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน เห็น
คุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ 
    ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ำเสียง  กริยาท่าทางและสรุปความ  ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและ 
    เขียนได้ 
2.  ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้อง  โดยสามารถพูดนำเสนอในท่ีชุมชน  ใน 
    หัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.  สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  โดยใช้ 
    คำศัพท์  สำนวนง่าย  โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารง่ายๆตามสถานการณ์ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 

 

 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Additional Course Description 
EN 11201 English for Communication                  Department of Foreign Languages 
Prathomsuksa 1                             Course Period :  40  Hours 
______________________________________________________________________ 
 Students will develop listening and speaking skills based on the understanding of 
the Phonics sounds of the English Alphabet, as well as listening, speaking and daily 
communication. Be able to receive and send messages using their conversation skills in 
different situations. Have the ability to use the correct vocabulary to insure that different 
objectives are met. Have the ability to converse with people from different parts of the 
world in an appropriate manner depending on the place and situation. 
Learning Objectives 

1. Students are expected to Practice listening writing, speaking, reading in the 
English language. Read and pronounce simple words, group of words and 
sentences by translating images or simple symbols. 

2. Understand and communicate in Basic English language to provide information  
about themselves, build personal relationship, express short and simple ideas, 
express needs. 

3. Understand the differences between Thai and English languages regarding  
sounds, vowels and consonants. 

4. Understand and transfer the meaning of foreign language words and group of  
words related to other learning groups. 

5. Communicate using the English language in the classroom for learning and  
pursuing their interests. 

          6.   Collect and understand the words around them. 
          7.   They should be able to understand and communicate in foreign languages     
                correctly in term of listening, speaking, writing and reading depending on their  
                level. They will practice English skills in and outside of school to enable them to   
                gain more knowledge. They also will understand the culture and lifestyle of  
                native speakers. 
7 Objectives in Total 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Additional Course Description 
EN 12201 English for Communication                   Department of Foreign Languages                                                         
Prathomsuksa 2                                     Course Period:  40  Hours  
_____________________________________________________________________ 
 Students will develop listening and speaking skills based on the understanding of 
the Phonics sounds of the English Alphabet, as well as listening, speaking and daily 
communication. Be able to receive and send messages using their conversation skills in 
different situations. Have the ability to use the correct vocabulary to insure that different 
objectives are met. Have the ability to converse with people from different parts of the 
world in an appropriate manner depending on the place and situation. 
Learning Objectives  

1. Students are expected to Practice listening writing, speaking, reading in the 
English language. Read and pronounce simple words, group of words and 
sentences by translating images or simple symbols. 

2. Understand and communicate in Basic English language to provide information  
about themselves, build personal relationship, express short and simple ideas, 
express needs. 

3. Understand the differences between Thai and English languages regarding  
sounds, vowels and consonants. 

4. Understand and transfer the meaning of foreign language words and group of  
words related to other learning groups. 

5. Communicate using the English language in the classroom for learning and  
pursuing their interests. 

          6.   Collect and understand the words around them. 
          7.   They should be able to understand and communicate in foreign languages     
                correctly in term of listening, speaking, writing and reading depending on their  
                level. They will practice English skills in and outside of school to enable them to   
                gain more knowledge. They also will understand the culture and lifestyle of  
                native speakers. 
7 Objectives in Total 
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Additional Course Description 
EN 13201 English for Communication               Department of Foreign Languages                                            
Prathomsuksa 3            Course Period : 40 Hours  
______________________________________________________________________ 
 Students will develop listening and speaking skills based on the understanding of 
the Phonics sounds of the English Alphabet, as well as listening, speaking and daily 
communication. Be able to receive and send messages using their conversation skills in 
different situations. Have the ability to use the correct vocabulary to insure that different 
objectives are met. Have the ability to converse with people from different parts of the 
world in an appropriate manner depending on the place and situation. 
Learning Objectives 

1. Students are expected to Practice listening writing, speaking, reading in the 
English language. Read and pronounce simple words, group of words and 
sentences by translating images or simple symbols. 

2. Understand and communicate in Basic English language to provide information  
about themselves, build personal relationship, express short and simple ideas, 
express needs. 

3. Understand the differences between Thai and English languages regarding  
sounds, vowels and consonants. 

4. Understand and transfer the meaning of foreign language words and group of  
words related to other learning groups. 

5. Communicate using the English language in the classroom for learning and  
pursuing their interests. 

          6.   Collect and understand the words around them. 
          7.   They should be able to understand and communicate in foreign languages     
                correctly in term of listening, speaking, writing and reading depending on their  
                level. They will practice English skills in and outside of school to enable them to   
                gain more knowledge. They also will understand the culture and lifestyle of  
                native speakers. 
7 Objectives in Total 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Additional Course Description 
EN 14201 English for Communication                   Department of Foreign Languages                                       
Prathomsuksa 4                   Course Period:  40   Hours  

 
 Develop listening and speaking skills based on listening, speaking and 
communication steps in practice. Communicate, receive and send messages using 
conversations in different situations. Use correct vocabulary, expressions and language 
structures to ensure that objectives are met. Create and make continued conversations with 
foreigners in appropriate times, places and social manners. 
Learning Objectives 

1. Follow listening steps effectively and possess the listening skill. Interpret and 
analyze stories, the tone of voice and the body language. Conclude and transfer 
stories in speaking and writing. 

2. Follow speaking steps correctly and make creative presentations in public.  
3. Start a conversation and exchange information to strengthen interpersonal skills 

using vocabulary, expressions, appropriate language structures to situations and 
social manners. 

4. Communicate in English in all situations. 
5. Be confident to communicate with foreigners in English. 

5 Objectives in Total 
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Additional Course Description 
EN 15201 English for Communication                   Department of Foreign Languages                                   
Prathomsuksa 5                          Course Period: 40  Hours  

 
 Develop listening and speaking skills based on listening, speaking and 
communication steps in practice. Communicate, receive and send messages using 
conversations in different situations. Use correct vocabulary, expressions and language 
structures to ensure that objectives are met. Create and make continued conversations with 
foreigners in appropriate times, places and social manners. 
Learning Objectives 

1. Follow listening steps effectively and possess the listening skill. Interpret and 
analyze stories, the tone of voice and the body language. Conclude and transfer 
stories in speaking and writing. 

2. Follow speaking steps correctly and make creative presentations in public.  
3. Start a conversation and exchange information to strengthen interpersonal skills 

using vocabulary, expressions, appropriate language structures to situations and 
social manners. 

4. Communicate in English in all situations. 
5. Be confident to communicate with foreigners in English. 

5 Objectives in Total 
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Additional Course Description 
EN 16201 English for Communication                 Department of Foreign Languages                                            
Prathomsuksa 6                       Course Period:  40   Hours  

 
 Develop listening and speaking skills based on listening, speaking and 
communication steps in practice. Communicate, receive and send messages using 
conversations in different situations. Use correct vocabulary, expressions and language 
structures to ensure that objectives are met. Create and make continued conversations with 
foreigners in appropriate times, places and social manners. 
Learning Objectives 

1. Follow listening steps effectively and possess the listening skill. Interpret and 
analyze stories, the tone of voice and the body language. Conclude and transfer 
stories in speaking and writing. 

2. Follow speaking steps correctly and make creative presentations in public.  
3. Start a conversation and exchange information to strengthen interpersonal skills 

using vocabulary, expressions, appropriate language structures to situations and 
social manners. 

4. Communicate in English in all situations. 
5. Be confident to communicate with foreigners in English. 

5 Objectives in Total 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 11202 เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                              เวลา   40  ช่ัวโมง 

 
การอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำท่ีมีสระเป็นตัวสะกด 1 ตัว และคำท่ีมีพยัญชนะต้นเป็น

สระและตัวสะกด  การเปรียบเทียบเสียงระหว่างตัวอย่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อนำมาปฏิบัติ  ฟัง พูดโต้ตอบ อ่าน เขียนและทำท่าประกอบ เพื่อให้

นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและมีเจคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ  
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ 
2. อ่านออกเสียงและเขียนคำท่ีมีสระได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงระหว่างตัวอย่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ 
4. อ่านและเขียนสระท่ีมีตัวสะกดลงท้าย 1 ตัวได้ 
5. อ่านและเขียนคำท่ีมีพยัญชนะต้นเป็นสระและตัวสะกดได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 12202 เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                              เวลา   40  ช่ัวโมง 

 
การอ่านและเขียนคำ กลุ่มคำ และประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีพยัญชนะต้น สระและตัวสะกด  การอ่าน

และเขียนสระ ar, er, ir, or, ur   คำท่ีมีตัวสะกดใช้พยัญชนะ 2 ตัว ควบกล้ำ ได้แก่ ll, ck sh, ch  คำท่ีมี
ตัวสะกดท่ีลงท้ายด้วย s และคำท่ีมีสระ a, e, i, o, u แต่ไม่มีตัวสะกดลงท้าย 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อนำมาปฏิบัติ  ฟัง พูดโต้ตอบ อ่าน เขียนและทำท่าประกอบ เพื่อให้
นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและมีเจคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ  
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านและเขียนคำ , กลุ่มคำและประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีพยัญชนะต้น สระและตัวสะกดได้ 
2. อ่านและเขียนสระ ar, er, ir, or, ur  ได้ 
3. อ่านและเขียนคำตัวสะกดท่ีใช้พยัญชนะ 2 ตัว ควบกล้ำ ได้แก่ ll, ck sh, ch ได้ 
4. อ่านและเขียนคำท่ีมีตัวสะกดท่ีลงท้ายด้วย s ได้ 
5. อ่านและเขียนคำท่ีมีสระ a, e, i, o, u แต่ไม่มีตัวสะกดลงท้ายได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 13202 เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                              เวลา   40  ช่ัวโมง 

 
การอ่านและเขียนคำท่ีมีสระผสม  aw, ew, ow  คำท่ีลงท้ายด้วย y, w  คำท่ีมีสระผสม oo, ee, ea  

และคำท่ีมีพยัญชนะ l และ r ควบกล้ำ 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อนำมาปฏิบัติ  ฟัง พูดโต้ตอบ อ่าน เขียนและทำท่าประกอบ เพื่อให้

นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและมีเจคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ  
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านและเขียนคำท่ีมีสระผสม aw, ew, ow  ได้ 
2. อ่านและเขียนคำท่ีลงท้ายด้วย y, w  ได้ 
3. อ่านและเขียนคำท่ีมีสระผสม oo, ee, ea  ได้ 
4. อ่านและเขียนคำท่ีมีพยัญชนะ l และ r ควบกล้ำได้ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 14202 เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                              เวลา   40  ช่ัวโมง 

 
การอ่านและเขียนคำท่ีมีพยัญชนะผสม ng และ nk ท่ีเป็นตัวสะกด  คำท่ีมีสระผสม ar, er, ir, or, ur 

ท่ีมีตัวสะกด  คำท่ีมีพยัญชนะ 2 ตัวที่อยู่ท้ายคำ   และคำท่ีมีพยัญชนะและสระ le และ e ลงท้าย 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อนำมาปฏิบัติ  ฟัง พูดโต้ตอบ อ่าน เขียนและทำท่าประกอบ เพื่อให้

นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและมีเจคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ  
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านและเขียนคำท่ีมีพยัญชนะผสม ng และ nk ท่ีเป็นตัวสะกดได้ 
2. อ่านและเขียนคำท่ีมีสระผสม ar, er, ir, or, ur ท่ีมีตัวสะกดได้ 
3. อ่านและเขียนคำท่ีมีพยัญชนะ 2 ตัวที่อยู่ท้ายคำได้ 
4. อ่านและเขียนคำท่ีมีพยัญชนะและสระ le และ e ลงท้ายได้ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 15202 เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                              เวลา   40  ช่ัวโมง 

 
การอ่านและเขียนคำท่ีมีสระผสม ai , ea, oa และ a ท่ีมีสระ e และสระ o   คำท่ีมีสระผสม ou, 

au, igh, ai, ay, oi, oy   คำท่ีมีพยัญชนะ ge, ce, qu ลงท้าย  คำท่ีมีพยัญชนะผสม th, sh, ch, tch ท่ีมีและ
ไม่มีตัวสะกด และคำท่ีมีสระผสม eer, ear, air, are, ere 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อนำมาปฏิบัติ  ฟัง พูดโต้ตอบ อ่าน เขียนและทำท่าประกอบ เพื่อให้
นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและมีเจคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ  
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านและเขียนคำท่ีมีสระผสม ai , ea, oa และ a ท่ีมีสระ e และสระ o ได้ 
2. อ่านและเขียนคำท่ีมีสระผสม ou, au, igh, ai, ay, oi, oy ได้ 
3. อ่านและเขียนคำท่ีมีพยัญชนะ ge, ce, qu ลงท้ายได้ 
4. อ่านและเขียนคำท่ีมีพยัญชนะผสม th, sh, ch, tch ท่ีมีและไม่มีตัวสะกดได้ 
5. อ่านและเขียนคำท่ีมีสระผสม eer, ear, air, are, ere ได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 16202 เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6                                                              เวลา   40  ช่ัวโมง 

 
การอ่านและเขียนคำท่ีมีพยัญชนะผสม wh   คำท่ีมี ture , gh, ght ท้ายคำเป็นตัวสะกด   คำท่ีมี ed 

อยู่ท้ายพยัญชนะ b, g, l, m, n, r   คำท่ีมี ed อยู่ท้ายพยัญชนะ t, d   คำท่ีมี ed อยู่ท้ายพยัญชนะนอกจาก 
b, g, l, m, n, r, t, d  และอ่านคำ กลุ่มคำ ประโยคและสำนวนอย่างง่าย 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อนำมาปฏิบัติ  ฟัง พูดโต้ตอบ อ่าน เขียนและทำท่าประกอบ เพื่อให้
นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและมีเจคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ  
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านและเขียนคำท่ีมีพยัญชนะผสม wh ได้ 
2. อ่านและเขียนคำท่ีมี ture , gh, ght ท้ายคำเป็นตัวสะกดได้ 
3. อ่านและเขียนคำท่ีมี ed อยู่ท้ายพยัญชนะ b, g, l, m, n, r ได้ 
4. อ่านและเขียนคำท่ีมี ed อยู่ท้ายพยัญชนะ t, d ได้ 
5. อ่านและเขียนคำท่ีมี ed อยู่ท้ายพยัญชนะนอกจาก b, g, l, m, n, r, t, d  ได้ 
6. อ่านคำ กลุ่มคำ ประโยคและสำนวนอย่างง่ายได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ 12201 ภาษาจีน                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                         เวลา  40  ชั่วโมง 

 
มีทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีน จำนวน   

1-35  คำศัพท์ง่ายๆ ท่ีเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ครอบครัว และส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆ ตัวได้  
ส่ือสารด้วยประโยคทักทายและประโยคง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ตามวัฒนธรรมจีน  สามารถเขียน 
ประโยคง่ายๆ ตามครูได้  
  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนเบื้องต้น เข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษา                
มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาจีน และสามารถร้องเพลงจีนง่ายๆ ได้ 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ฟัง อ่านออกเสียง สัทอักษรภาษาจีน(拼音)ได้ อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ และสามารถผัน 
    เสียงวรรณยุกต์ได้ 
2.  ฟัง อ่าน และออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ได้ บอกความหมายคำศัพท์ได้ 
3.  พูด และแต่งประโยคง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
4.  ระบภุาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าหรือประโยคจากการฟังหรืออ่าน 
5.  เขียนอักษรจีน คำศัพท์ง่ายๆได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ 13201 ภาษาจีน                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                         เวลา   40  ชั่วโมง 

 
มีทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีน จำนวน     

30-35 คำศัพท์ง่ายๆ ท่ีเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การบอกเวลา สี ครอบครัว และส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่
รอบๆ ตัวได้  ส่ือสารด้วยประโยคทักทายและประโยคง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ตามวัฒนธรรมจีน  สามารถ
เขียนประโยคง่าย ๆตามครูได้  

 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนเบ้ืองต้น เข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษา มี
เจตคติท่ีดีต่อภาษาจีน และสามารถร้องเพลงจีนงา่ยๆ ได้ 
 
ผลการเรียนรู้  

1.  ฟัง อ่านออกเสียง สัทอักษรภาษาจีน(拼音)ได้ อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ และสามารถผัน 
    เสียงวรรณยุกต์ได้ 
2.  ฟัง อ่าน และออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ได้ บอกความหมายคำศัพท์ได้ 
3.  พูด และแต่งประโยคง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
4.  ระบภุาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าหรือประโยคจากการฟังหรืออ่าน 
5.  เขียนอักษรจีน คำศัพท์ง่ายๆได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ 14201 ภาษาจีน                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                           เวลา   40  ชั่วโมง 

 
มีทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีน จำนวน  

30-50  คำศัพท์ง่ายๆ ท่ีเกี่ยวกับการบอกลักษณะ อวัยวะ การชมเชยการบอกวันท่ี คำศัพท์ผลไม้ และส่ิงต่างๆ 
ท่ีอยู่รอบๆ ตัวได้  ส่ือสารด้วยประโยคทักทายและประโยคง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ตามวัฒนธรรมจีน  
สามารถเขียนประโยคง่าย ๆ ตามครูได้  

 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนเบ้ืองต้น เข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษา มี
เจตคติท่ีดีต่อภาษาจีน และสามารถร้องเพลงจีนงา่ยๆ ได้ 
ผลการเรียนรู้  

1.  ฟัง อ่านออกเสียง สัทอักษรภาษาจีน(拼音)ได้ อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ และสามารถผัน 
    เสียงวรรณยุกต์ได้ 
2.  ฟัง อ่าน และออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ได้ บอกความหมายคำศัพท์ได้ 
3.  พูด และแต่งประโยคง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน แต่งประโยคจากรูปประโยคได้ 
4.  ระบภุาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าหรือประโยคจากการฟังหรืออ่าน 
5.  เขียนอักษรจีน คำศัพท์ง่ายๆได้ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ 15201 ภาษาจีน                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                             เวลา  40  ชั่วโมง 

 
มีทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีน จำนวน   

30-70 คำศัพท์ง่ายๆ ท่ีเกี่ยวกับสถาน ความชอบ ความสามารถ เมือง และส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆ ตัวได้  ส่ือสาร
ด้วยประโยคทักทายและประโยคง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ตามวัฒนธรรมจีน  สามารถเขียนประโยคง่ายๆ 
ตามครูได้  

 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนเบ้ืองต้น เข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษา มี
เจตคติท่ีดีต่อภาษาจีน และสามารถร้องเพลงจีนงา่ยๆ ได้ 
ผลการเรียนรู้  

1. ฟัง อ่านออกเสียง สัทอักษรภาษาจีน(拼音)ได้ อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ และสามารถผัน 
เสียงวรรณยุกต์ได้ 

2.  ฟัง อ่าน และออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ได้ บอกความหมายคำศัพท์ได้ 
3.  พูด และแต่งประโยคง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน แต่งประโยคจากรูปประโยคได้ 
4.  ระบภุาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าหรือประโยคจากการฟังหรืออ่าน 
5.  เขียนอักษรจีน คำศัพท์ง่าย ๆ ได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ 16201 ภาษาจีน                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                       เวลา   40  ชั่วโมง 

 
มีทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีน จำนวน    

1-100 คำศัพท์ง่ายๆ ท่ีเกี่ยวกับประเทศ สถานท่ี การถามทาง กิจวัตรประจำวัน และส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆ ตัว
ได้  ส่ือสารด้วยประโยคทักทายและประโยคง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ตามวัฒนธรรมจีน  สามารถปฏิบัติ
ตามคำส่ังท่ีใช้ในห้องเรียนและเขียนประโยคง่ายๆ ตามครูได้  

 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนเบ้ืองต้น เข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษา มี
เจตคติท่ีดีต่อภาษาจีน และสามารถร้องเพลงจีนงา่ยๆ ได้ 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจและปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆ ตามคำศัพท์ท่ีใช้ในห้องเรียน  
2. ฟัง อ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ได้ บอกความหมายคำศัพท์ได้ 
3. พูด และแต่งประโยคง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน  
4. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำหรือประโยคจากการฟังหรืออ่าน 
5. เขียนอักษรจีน คำศัพท์ง่ายๆได้ 

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
I 16201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                      รายวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                เวลา   40  ชั่วโมง 
 

  
ฝึกทักษะการสังเกต การรับรู้ สภาพแวดล้อมและปัญหาท่ีเกี่ยวกับเรื่องราวง่ายๆ ส่ิงแวดล้อมและ

บุคคลใกล้ตัวท่ีกำหนดให้ (Knowledge Issue) การวิเคราะห์ การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ ต้ังประเด็น
ความรู้ คำถาม กำหนดขอบเขต ต้ังสมมติฐาน แสวงหาข้อมูล คำตอบตามจินตนาการ ตามความรู้และ
ประสบการณ์ของตนหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าใกล้ตัว ออกแบบ วางแผนรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้น 
จัดกระทำข้อมูลอย่างง่ายและสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญ โดยใช้กระบวนการคิด การต้ังคำถาม /
สอบถาม สืบค้นข้อมูลคำตอบ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ มีทักษะใน
การคิด 
 เขียนสรุปส่ิงท่ีได้ศึกษาค้นคว้าตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้ เช่น บทความ และส่ือสารข้อมูลท่ีเรียนรู้ใน
รูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล มีลำดับข้ันตอนในการนำเสนอเข้าใจง่าย โดยใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับวัย อ้างอิงความรู้
ท่ีศึกษาค้นคว้าและแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้ มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์  สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ สู่การปฏิบัติในสถานการณ์ง่ายๆ ใกล้ตัวท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหรือชุมชน เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการส่ือความและการนำเสนอ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. ต้ังประเด็นความรู้ คำถาม ข้อสงสัย (Knowledge Issue) ในส่ิงท่ีสนใจเกี่ยวกับบุคคลใกล้ตัวหรือ 

                ส่ิงแวดล้อม 
2. วางแผน กำหนดขอบเขต ในการรวบรวมและลำดับข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้า  

                แสวงหาข้อมูล คำตอบจากแหล่งค้นคว้าใกล้ตัว 
3. แสวงหาข้อมูลและอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ท่ีเช่ือถือได้ 

4. อภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้น 

5. พูด เขียนเพื่อสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญท่ีได้ศึกษาค้นคว้า 

6. ส่ือสารและนำเสนอเป็นลำดับ ขั้นตอน เข้าใจง่ายในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 

7. ใช้ส่ือในการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับวัย 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)      
มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  
สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจัดการตนเองได้  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้  ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  อันได้แก่  
ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีทักษะการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ    
พลโลกอันได้แก่  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีได้กำหนดไว้ในหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์) ประกอบด้วยกิจกรรม  2  ลักษณะ  ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 
      กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม

สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ  สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน  ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ และให้
คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 2.  กิจกรรมนักเรียน 

     เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำ  ผู้ตามท่ีดี  ความรับผิดชอบการ
ทำงานร่วมกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปัน  เอื้ออาทร
และสมานฉันท์    มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ  
ความถนัด  และความสนใจ  
              กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
                    1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี     
                    2.  กิจกรรมชุมนุม   
      กิจกรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีโรงเรียนสามารถจัดได้อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยเพิ่มพูน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหา ศักยภาพและ
ความชอบของตนเองเพราะมีความเช่ือว่าผู้เรียนทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ ท้ังปฏิบัติด้วย



 
 

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

ตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นทีม โดยการปฏิบัติกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเปิดให้เฉพาะผู้เรียน ห้องเดียวกัน 
หรือระดับช้ันเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือปฏิบัติร่วมกันหลายระดับช้ันได้ เพื่อให้ผู้เรียน รู้จักการ
ปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจำลองสภาพจริงในสังคม ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปญัหาให้กับผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมชุมนุมเป็นการบูรณาการ
สะเต็มศึกษาเข้าสู่กิจกรรม  มีการจัดกิจกรรมและแนวทางในการดำเนินงานดังนี ้
 หลักการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการสำคัญดังนี้ 
               1.  มีการกำหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน  เป็นรูปธรรม  และครอบคลุมผู้เรียน            
ทุกคน 
     2.  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ  ความ
ถนัด  ความต้องการ  และเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 
     3.  เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
ลักษณะต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต  ประเพณี  และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 
     4.  เป็นกิจกรรมท่ียึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน  
องค์กร  และหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม                                             
 เป้าหมาย 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนมุ่ งพัฒนาให้ ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5 ประการ ได้แก่   
ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ  ได้แก่  รักชาติ  
ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มี
จิตสาธารณะและเป็นพลโลก ตามหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
 แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม   
โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจ  ดังนี้ 
 1.  ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  ฝึกการทำงานท่ีสอดคล้องกับชีวิต
จริง  ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ของผู้เรียน  
 2.  จัดกิจกรรมอย่างสมดุลท้ัง 3 กิจกรรม  คือ  กิจกรรมแนะแนว  และกิจกรรมนักเรียน มีความ
สมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคล  และกิจกรรมกลุ่ม  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานศึกษา 
         3.  จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ  โดยมีการสำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน    
อย่างเป็นระบบ  เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรม 
 4.  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการ
ปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 
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 ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                          
 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
หลากหลายรูปแบบ และวิธีการโดยมีขอบข่าย ดังนี้  
 1.  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในลักษณะ       
เป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรม      
แนะแนว  และกิจกรรมนักเรียน   
 2.  เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้  อาชีพ  และการดำเนินชีวิตท่ีดีงาม  ตลอดจน       
เห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 3.  เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆ  สนับสนุน
ค่านิยมท่ีดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 4.  เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการทำงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ  ท้ังท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม  เพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจ  ความเอื้ออาทร  ความเป็นพลเมืองดี  และความรับผิดชอบต่อตนเอง  
ครอบครัว  และสังคม 

กิจกรรมแนะแนว 
 หลักการของกิจกรรมแนะแนว 
 หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กำหนดคุณภาพผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้  2  ส่วน  เพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการ  ได้แก่  ความสามารถในการ
ส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  9  ประการ  ได้แก่  รักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มี             
จิตสาธารณะ  และเป็นพลโลก 
 ดังนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียน จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้  อันจะนำไปสู่สมรรถนะท่ีสำคัญ  5  ประการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  9 ประการ  นำไป
บูรณาการในการจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนว  ท่ีระบุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  อีกท้ัง
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  โดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  ความ
สนใจ  ธรรมชาติของผู้เรียน  และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรสถานศึกษา  ให้
ครอบคลุมท้ังด้านการศึกษา  การงานและอาชีพ  รวมท้ังชีวิตและสังคม  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยผู้เรียนมี
อิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง  เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจนกระท่ังเกิดทักษะชีวิตหรือการ
เรียนรู้  ตลอดจนครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม   
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 วัตถุประสงคกิ์จกรรมแนะแนว 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก  เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

 2.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม 
 3.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 ขอบข่ายกิจกรรมแนะแนว 
 การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี ้
 1. ด้านการศึกษา  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  รู้จักแสวงหา
และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มี
วิธีการเรียนรู้  และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
 2. ด้านการงานและอาชีพ  ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน  รู้และเข้าใจโลกของงาน  อาชีพอย่าง
หลากหลาย  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามท่ี
ตนเองมีความถนัดและสนใจ 
 3. ด้านชีวิตและสังคม  ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  รักษ์
ส่ิงแวดล้อม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ  มีทักษะและสามารถปรับตัวให้
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  40  ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
 แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 1.  สำรวจสภาพปัญหา  ความต้องการ  ความสนใจ  และธรรมชาติของผู้เรียน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
 2.  ศึกษาวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
 3.  กำหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นระดับการศึกษาและช้ันปี 
 4.  ออกแบบการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย  วัตถุประสงค์  การจัดกิจกรรม  เวลาจัดกิจกรรม  
หลักฐานการจัดกิจกรรมและการประเมินผล 
 5.  การจัดทำรายละเอียดของแต่ละแผนการปฏิบัติกิจกรรม  ประกอบด้วยช่ือกิจกรรม  จุดประสงค์  
เวลา  เนื้อหา/สาระ  วิธีดำเนินกิจกรรม  ส่ือ/อุปกรณ์  และการประเมินผล 
 6.  ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว  วัดและประเมินผล  และสรุปรายงาน 

กิจกรรมนักเรยีน 
 กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด  และความสนใจ    
โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ไม่เห็นแก่ตัว มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี  มีความ
รับผิดชอบ  การทำงานร่วมกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  
เอื้ออาทร และสมานฉันท์ 
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 การจัดกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนดำเนินการดังนี้ 
 1.  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
 2.  เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
 3.  เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน ตลอดจนบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 
 วัตถุประสงคข์องกิจกรรมนักเรียนมีดังนี้ 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  มีความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี  และมีความรับผิดชอบ 
 2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานร่วมกัน  รู้จักการแก้ปัญหา  มีเหตุผล  ตัดสินใจท่ีเหมาะสม     
ช่วยเหลือแบ่งปัน  เอื้ออาทร  และสมานฉันท์ 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
 กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
 1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี   นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  40 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
 2.  กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  40 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
     1. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
       กระบวนการลูกเสือ-เนตรนารมีีหลักการสำคัญดังนี้ 
   1.  มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ  จงรักภักดีต่อศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ  และพึงปฏิบัติศาสนกิจ       
ด้วยความจริงใจ 
             2.  จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน  พร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
สันติสุขและสันติภาพ  ความเข้าใจท่ีดีซึ่งกันและกัน  และความร่วมมือซึ่งกันและกันต้ังแต่ระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
   3.  เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ และให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และเพื่อนมนุษย์
ทุกคน  รวมทั้งธรรมชาติและสรรพส่ิงท้ังหลายในโลก 
   4.  มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   5.  ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
       วัตถุประสงค์ของกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารีมีดังนี้ 
   พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเพื่อ
พัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วย
สร้างสรรค์สังคม  ให้เกิดความสามัคคี  และมีความเจริญก้าวหน้า  ท้ังนี้เพื่อความสงบสุข  และความมั่นคง
ของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง 
2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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4. ใหรู้้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆ  ตามความเหมาะสม 
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของประเทศชาติ 

        ขอบข่ายของกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารีมีดังนี ้  
    กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์  เพื่อการอยู่ร่วมกัน      
ให้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  รวมท้ังให้สอดคล้องกับหลักสูตร  
โดยกำหนดหลักสูตรเป็น  2 ประเภท  ดังนี้ 
 1.  ลูกเสือสำรอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
 2.  ลูกเสือสามัญ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  
       แนวการจัดกิจกรรมของกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารมีีดังนี้  
   การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout  Method)  
ซึ่งมีองค์ประกอบ  7  ประการ  คือ 
   1.  คำปฏิญาณและกฎ  ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎของ
ลูกเสือ  กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ทำ หรือ “บังคับให้” ทำ  แต่ถ้า  
“ทำ”  ก็จะทำให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง  เป็นคนดี  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเช่ือถือได้ ฯลฯ 

  2. เรียนรู้จากการกระทำ  เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล  ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงานอยู่ท่ีการ
กระทำของตนเอง ทำให้มีความรู้ ท่ี ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ และท้าทาย
ความสามารถของตนเอง 
   3. ระบบหมู่  เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ  เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน  การยอมรับซึ่ง
กันและกัน  การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้
ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
   4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน  ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ/เนตรนารี  ด้วย
การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน  ได้แก่  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  การทำความเคารพ  รหัสคำปฏิญาณ  กฎ                 
คติพจน์  คำขวัญ  เป็นต้น  วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ
ลูกเสือแห่งโลก  ซึ่งมีสมาชิกอยู่ท่ัวโลกและเป็นองค์กรท่ีมีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 
   5.  การศึกษาธรรมชาติ  เป็นส่ิงสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ  การศึกษาธรรมชาติตาม
ชนบท ป่าเขา การปีนเขา ต้ังค่ายพักแรม หรือตามวาระของการอยู่ ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบ ถ้าขาดส่ิงนี้
แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
   6.  ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมต่างๆ  เกมการเล่นท่ีสนุกสนาน การผจญภัย      
และแข่งขัน ท่ีจัดให้ลูกเสือ-เนตรนารีทำ ต้องให้มีความก้าวหน้าและดึงดูดใจ  สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น
อยากท่ีจะทำและการจัดกิจกรรมแต่ละอย่างต้องมีสัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง และ
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การบริการทางสังคม 
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   7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่เป็นผู้ท่ีช้ีแนะแนวทางท่ีถูกต้องให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี  เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจในการกระทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม  
      2. กิจกรรมชุมนุม 

โรงเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ ความสามารถ  และความถนัดของผู้เรียน เพื่อเติมเต็ม
ความรู้  ความชำนาญ  ประสบการณ์  ทักษะ  เจตคติ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ โดยการปฏิบัติกิจกรรม
ไม่จำเป็นต้องเปิดให้เฉพาะผู้เรียนห้องเดียวกัน หรือระดับช้ันเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือปฏิบัติ
ร่วมกันหลายระดับช้ันได้ เพื่อให้ผู้เรียน รู้จักการปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลาย
ช่วงวัย สอดคล้องกับความพร้อมและจุดเน้นของหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์) โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบสะเต็มศึกษา 
       หลักการของกิจกรรมชุมนุมมีดังนี้ 
 1.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 2.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม  ช่วยกันคิด  ช่วยกันทำ  และช่วยกันแก้ปัญหา 
 3.   เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของผู้เรียน  บริบทของโรงเรียน  และชุมชน 
       วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุมมีดังนี้ 

1.   เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความสามารถ  และความถนัดของผู้เรียน  
          2.   เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ให้เกิด
ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

       ขอบข่ายของกิจกรรมชุมนุมมีดังนี้   
1. จัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 
2. จัดเสริมหลักสูตรสถานศึกษาในด้านความรู้และทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 
3. จัดท้ังในและนอกสถานศึกษา และท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียน 

       แนวการจัดกิจกรรมชุมนุมมีดังนี้ 
 1.  โรงเรียนบริหารการจัดการให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ท้ังรูปแบบภายใน 
หรือภายนอกห้องเรียน  มีการสำรวจความสนใจของผู้เรียน ในการเลือกเข้าชุมนุม  โดยกำหนดให้ผู้เรียนเลือก    
เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษาละ 2 ชุมนุม  
 2.  จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
 3.  ครูท่ีปรึกษากิจกรรมประเมินตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
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การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การประเมินในแต่ละกิจกรรมมีผลการประเมินเป็น “ผ่าน”และ “ไม่ผ่าน”ดังนี ้
 ผ่าน   หมายถึง   
                     * ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

* ปฎิบัติกิจกรรม  มีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
 ไม่ผ่าน   หมายถึง   
  * ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

* ปฎิบัติกิจกรรม  มีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 5,040  ช่ัวโมง และรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 1,000 ช่ัวโมง  
และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา 
 2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
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