หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
( ฉบับปรับปรุง2560)

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

คานา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต๎องสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมสภาพแวดล๎อมและความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่เจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วเพื่อ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนของชาติให๎สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสอดคล๎องกับ
ประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21
กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได๎ดาเนินการ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยนาข๎อมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปีและแผนการศึกษาแหํงชาติพ .ศ.
2560 – 2579 มาใช๎เป๕นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให๎มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น
ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑วิทยาศาสตร๑และสาระ
ภูมิศาสตร๑ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งมีความสาคัญตํอการพัฒนา
ประเทศและเป๕นรากฐานสาคัญที่จะชํวยให๎มนุษย๑มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑คิดอยํางมีเหตุผลเป๕น
ระบบสามารถวิเคราะห๑ป๓ญหาหรือสถานการณ๑ได๎อยํางรอบคอบและถี่ถ๎วนสามารถนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันตลอดจนการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑
และคณิตศาสตร๑เพื่อแก๎ป๓ญหาหรือพัฒนางานด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่นาไปสูํการ
คิดค๎นสิ่งประดิษฐ๑หรือสร๎างนวัตกรรมตําง ๆที่เอื้อประโยชน๑ตํอการดารงชีวิตการใช๎ทักษะการคิดเชิง
คานวณความรู๎ทางด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแก๎ป๓ญหาที่พบใน
ชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช๎ความรู๎ความสามารถทักษะกระบวนการและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร๑เรียนรู๎สิ่งตําง ๆที่อยูํรอบตัวอยํางเข๎าใจสภาพที่เป๕นอยูํและการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสูํการ
จัดการและปรับใช๎ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยํางสร๎างสรรค๑
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได๎มอบหมายให๎สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
(สสวท.) รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑และ
สาระเทคโนโลยีในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่งตํอมาได๎ผนวกรวมอยูํในกลุํม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบปรับปรุง
สาระภูมิศาสตร๑ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ .ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อให๎สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใช๎เป๕นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตลอดจนเป๕น
แนวทางให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเข๎าใจในเปูาหมายการพัฒนาผู๎เรียนและมีสํวนรํวมในการสํงเสริมสนับสนุนให๎
ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณสสวท . ผู๎ทรงคุณวุฒิผู๎เชี่ยวชาญแตํ
ละสาขาคณาจารย๑ศึกษานิเทศก๑ครูผู๎สอนและผู๎มีสํวนรํวมจากทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการที่ชํวยให๎การพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้มีความสมบูรณ๑และเหมาะสมตํอการจัด
การศึกษาเพื่อคนไทยทั้งประเทศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความนา
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ได๎จัดทาหลักสูตรถานศึกษาพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช2560) ตามคาสั่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 สั่ง ณ
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพื่อ ให๎การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล๎อมและความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่
เจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว เป๕นการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 โลกศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู๎เรียนมี
ศักยภาพในการแขํงขันและดารงชีวิตอยํางสร๎างสรรค๑ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ เป๕นโรงเรียนการใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และพัฒนาไปสูํหลักสูตรสถานศึกษาดังนั้นโรงเรียนจึงได๎จัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น โดยได๎นามาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลาง
กาหนดมาเป๕นกรอบและทิศทางในการจัดทา และได๎นากรอบสาระการเรียนรู๎ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรุงปรับพุทธศักราช 2560) กาหนดไว๎มาให๎นักเรียนได๎
เรียนรู๎เพิ่มเติมอีกในเรื่องของประวัติโรงเรียน ชุมชน อาเภอ บุคคลสาคัญ ประเพณี อาชีพ
โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปะในชุมชน เพื่อปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนมีจิตสานึก ตระหนักถึง
ความสาคัญของท๎องถิ่นตนเอง
นอกจากการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรุงปรับพุทธศักราช 2560) กาหนดแล๎ว โรงเรียนได๎รํวมกัน
กาหนดจุดเน๎นในการพัฒนาผู๎เรียนโดยมุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกในความเป๕น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป๕นประมุข ปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ๑ มีความก๎าวล้าทาง
เทคโนโลยี และเห็นความสาคัญในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญมุํงพัฒนาครูและผู๎เรียน ให๎เป๕นคนดีมีความรักเมตตา
ซื่อสัตย๑ กตัญ๒ู มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะในการสื่อสารก๎าวทันเทคโนโลยี
และสร๎างระบบการบริหารจัดการสูํมาตรฐานสากล
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
๑. เป๕นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป๕นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู๎
เป๕นเปูาหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป๕นไทยควบคูํกับความเป๕นสากล
๒. เป๕นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาค
และมีคุณภาพ
๓. เป๕นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น
๔. เป๕นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการ
เรียนรู๎
๕. เป๕นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป๕นสาคัญ
๖. เป๕นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ๑
จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป๕นคนดี มีป๓ญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป๕นจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผู๎เรียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู๎ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ป๓ญหา การใช๎เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป๕นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข
๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย การอนุรักษ๑และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม มีจิตสาธารณะที่มุํงทาประโยชน๑และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคม
อยํางมีความสุข

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
เป๕นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ขําวสารและประสบการณ๑อันจะเป๕นประโยชน๑ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตํอรอง
เพื่อขจัดและลดป๓ญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเอง
และสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป๕นความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ การคิดสังเคราะห๑
การคิดอยํางสร๎างสรรค๑ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป๕นระบบ เพื่อนาไปสูํการสร๎างองค๑
ความรู๎หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป๕นความสามารถในการแก๎ป๓ญหาและอุปสรรคตําง ๆ
ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจ
ความสัมพันธ๑และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต๑ความรู๎มา
ใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม
๔
. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป๕นความสามารถในการนากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎
ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การทางาน และการอยูํ
รํวมกันในสังคมด๎วยการ สร๎างเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคคลการจัดการป๓ญหาและความขัดแย๎ง
ตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการ
รู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค๑ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป๕นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร
การทางาน การแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข ในฐานะเป๕นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติศาสน๑ กษัตริย๑
๒. ซื่อสัตย๑สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝุเรียนรู๎
๕. อยูํอยํางพอเพียง
๖. มุํงมั่นในการทางาน
๗. รักความเป๕นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๙. รักและรับใช๎
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพิ่มเติมให๎สอดคล๎องตาม
บริบทและจุดเน๎นของตนเอง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญได๎กาหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี้
โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
-

ประวัติศาสตร๑

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
รายวิชา/กิจกรรม
ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือยุวกาชาด
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาทั้งหมด

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.๓
ป.๔

ป.๑

ป.๒

๒๐๐
๒๐๐
๘๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐

80 (40)

80 (40)

40

๔๐

๘๐(40)
๘๐(40)
๔๐
๒๐๐
๑๐๐๐(880)

๘๐(40)
๘๐(40)
๔๐
๒๐๐
๑๐๐๐(880)

ป.๕

ป.๖

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

80 (40)

80

80

80

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐(40)
๘๐(40)
๔๐
๒๐๐
๑๐๐๐(880)

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐

ไมํนอ๎ ยกวํา 40 ชม

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๑๑๐๑
ค ๑๑๑๐๑
ว ๑๑๑๐๑
ส ๑๑๑๐๑
ส ๑๑๑๐๒
พ ๑๑๑๐๑
ศ ๑๑๑๐๑
ง ๑๑๑๐๑
อ ๑๑๑๐๑

ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๏ กิจกรรมแนะแนว
๏ กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชมรม/ชุมนุม
๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
(84๐)
(880)ชม./ปี
๒00
๒๐๐
๘๐
๘๐(40)
๔๐
๘๐(40)
๘๐(40)
4๐
๒๐๐
๑๐๐๐(880)
( ๑๒๐ )ชม./ปี
4๐

(ชม./สัปดาห๑)

5
๕
๒
๒(1)
๑
๒(1)
๒(1)
1
๕
๒๕(22)
๑

(๘๐)
๔๐
๔๐
๑๐

(๒)
๑
๑
ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี

( ๑,๑๒๐)
(1,000)ชม./ปี

2๘(25)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๒๑๐๑
ค ๑๒๑๐๑
ว ๑๒๑๐๑
ส ๑๒๑๐๑
ส ๑๒๑๐๒
พ ๑๒๑๐๑
ศ ๑๒๑๐๑
ง ๑๒๑๐๑
อ ๑๒๑๐๑

ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๏ กิจกรรมแนะแนว
๏ กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชมรม/ชุมนุม
๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
(84๐)
(880)ชม./ปี
๒00
๒๐๐
๘๐
๘๐(40)
๔๐
๘๐(40)
๘๐(40)
4๐
๒๐๐
๑๐๐๐(880)
( ๑๒๐ )ชม./ปี
4๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๑๐
( ๑,๑๒๐)
(1,000)ชม./ปี

(ชม./สัปดาห๑)

5
๕
๒
๒(1)
๑
๒(1)
๒(1)
1
๕
๒๕(22)
๑
(๒)
๑
๑
ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี
2๘(25)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๓๑๐๑
ค ๑๓๑๐๑
ว ๑๓๑๐๑
ส ๑๓๑๐๑
ส ๑๓๑๐๒
พ ๑๓๑๐๑
ศ ๑๓๑๐๑
ง ๑๓๑๐๑
อ ๑๓๑๐๑

ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๏ กิจกรรมแนะแนว
๏ กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชมรม/ชุมนุม
๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
(84๐)
(880)ชม./ปี
๒00
๒๐๐
๘๐
๘๐(40)
๔๐
๘๐(40)
๘๐(40)
4๐
๒๐๐
๑๐๐๐(880)
( ๑๒๐ )ชม./ปี
4๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๑๐
( ๑,๑๒๐)
(1,000)ชม./ปี

(ชม./สัปดาห๑)

5
๕
๒
๒(1)
๑
๒(1)
๒(1)
1
๕
๒๕(22)
๑
(๒)
๑
๑
ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี
2๘(25)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๔๑๐๑
ค ๑๔๑๐๑
ว ๑๔๑๐๑
ส ๑๔๑๐๑
ส ๑๔๑๐๒
พ ๑๔๑๐๑
ศ ๑๔๑๐๑
ง ๑๔๑๐๑
อ ๑๔๑๐๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ง 14202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร๑ 1
๏ กิจกรรมแนะแนว
๏ กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชมรม/ชุมนุม
๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
( ๘4๐ )ชม./ปี
160
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
( 4๐ )ชม./ปี
๔๐
( ๑๒๐ )ชม./ปี
4๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๑๐
( ๑,๐0๐ )ชม./
ปี

ชม./สัปดาห๑)
4
๔
๒
๒
๑
๒
๒
๒
๒
๑
๑
(๒)
๑
๑
ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี
๒๕

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๕๑๐๑
ค ๑๕๑๐๑
ว ๑๕๑๐๑
ส ๑๕๑๐๑
ส ๑๕๑๐๒
พ ๑๕๑๐๑
ศ ๑๕๑๐๑
ง ๑๕๑๐๑
อ ๑๕๑๐๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ง 15202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร๑ 2
๏ กิจกรรมแนะแนว
๏ กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชมรม/ชุมนุม
๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
( ๘4๐ )ชม./ปี
160
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
( 4๐ )ชม./ปี
๔๐
( ๑๒๐ )ชม./ปี
4๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๑๐
( ๑,๐0๐ )ชม./
ปี

ชม./สัปดาห๑)
4
๔
๒
๒
๑
๒
๒
๒
๒
๑
๑
(๒)
๑
๑
ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี
๒๕

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๖๑๐๑
ค ๑๖๑๐๑
ว ๑๖๑๐๑
ส ๑๖๑๐๑
ส ๑๖๑๐๒
พ ๑๖๑๐๑
ศ ๑๖๑๐๑
ง ๑๖๑๐๑
อ ๑๖๑๐๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ง 16202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร๑ 3
๏ กิจกรรมแนะแนว
๏ กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชมรม/ชุมนุม
๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

เวลาเรียน
(ชม./ปี)
( ๘4๐ )ชม./ปี
160
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
( 4๐ )ชม./ปี
๔๐
( ๑๒๐ )ชม./ปี
4๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๑๐
( ๑,๐0๐ )ชม./
ปี

ชม./สัปดาห๑)
4
๔
๒
๒
๑
๒
๒
๒
๒
๑
๑
(๒)
๑
๑
ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี
๒๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ทาไมต้องเรียนภาษาไทย
ภาษาไทยเป๕นเอกลักษณ๑ของชาติเป๕นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป๕นเอกภาพ
และเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป๕นไทย เป๕นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎าง
ความเข๎าใจและความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน ทาให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดารงชีวิตรํวมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป๕น เครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ๑จาก
แหลํงข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห๑ วิจารณ๑ และ
สร๎างสรรค๑ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี
ตลอดจนนาไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป๕นสื่อแสดงภูมิ
ป๓ญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพเป๕นสมบัติล้าคําควรแกํการเรียนรู๎
อนุรักษ๑ และสืบสาน ให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย
ภาษาไทยเป๕นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความชานาญในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร การ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนาไปใช๎ในชีวิตจริง
การอ่าน การอํานออกเสียงคา ประโยค การอํานบทร๎อยแก๎ว คาประพันธ๑ชนิด
ตํางๆ
การอํานในใจเพื่อสร๎างความเข๎าใจ และการคิดวิเคราะห๑สังเคราะห๑ความรู๎จากสิ่งที่อําน เพื่อนาไป
ปรับใช๎ในชีวิตประจาวัน
การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช๎ถ๎อยคาและรูปแบบ
ตํางๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ยํอความ รายงานชนิดตํางๆการเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะห๑วิจารณ๑ และเขียนเชิงสร๎างสรรค๑
การฟัง การดู และการพูด
การฟ๓งและดูอยํางมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู๎สึกพูดลาดับเรื่องราวตํางๆ อยํางเป๕นเหตุเป๕นผล การพูดในโอกาสตํางๆ ทั้งเป๕น
ทางการและ ไมํเป๕นทางการ และการพูดเพื่อโน๎มน๎าวใจ
หลักการใช้ภาษาไทย
ธรรมชาติและกฎเกณฑ๑ของภาษาไทย การใช๎ภาษาให๎ถูกต๎อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแตํงบทประพันธ๑ประเภทตํางๆ และอิทธิพลของ
ภาษาตํางประเทศในภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม
วิเคราะห๑วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข๎อมูล
แนวความคิด คุณคําของงานประพันธ๑ และความเพลิดเพลินการเรียนรู๎และทาความเข๎าใจบทเหํ บท
ร๎องเลํนของเด็ก เพลงพื้นบ๎านที่เป๕นภูมิป๓ญญาที่มีคุณคําของไทย
ซึ่งได๎ถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด
คํานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา
เพื่อให๎เกิดความ
ซาบซึ้งและภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ได๎สั่งสมสืบทอดมาจนถึงป๓จจุบั

สาระมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพื่อนาไปใช๎ตัดสินใจ
แก๎ป๓ญหา
ในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช๎กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียน
เรื่องราว
ในรูปแบบตํางๆ เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค๎นคว๎า
อยํางมีประสิทธิภาพ
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟ๓งและดูอยํางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู๎ ความคิด
ความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณ และสร๎างสรรค๑
สาระที่ ๔หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิป๓ญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป๕นสมบัตขิ องชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ๑วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยําง
เห็นคุณคําและนามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
อํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง ข๎อความ เรื่องสั้นๆ และบทร๎อยกรองงํายๆ ได๎ถูกต๎อง
คลํองแคลํว เข๎าใจความหมายของคาและข๎อความที่อําน ตั้งคาถามเชิงเหตุผล ลาดับเหตุการณ๑
คาดคะเนเหตุการณ๑ สรุปความรู๎ข๎อคิดจากเรื่องที่อําน ปฏิบัติตามคาสั่ง คาอธิบายจากเรื่องที่อํานได๎
เข๎าใจความหมายของข๎อมูลจากแผนภาพแผนที่และแผนภูมิ อํานหนังสืออยํางสม่าเสมอและมี
มารยาทในการอําน
มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนบรรยาย บันทึกประจาวัน เขียน
จดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ๑ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการ
เขียน
เลํารายละเอียดและบอกสาระสาคัญ ตั้งคาถาม ตอบคาถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๓งและดู พูดสื่อสารเลําประสบการณ๑และพูดแนะนา หรือพูดเชิญชวนให๎
ผู๎อื่นปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟ๓ง ดู และพูด

สะกดคาและเข๎าใจความหมายของคา ความแตกตํางของคาและพยางค๑ หน๎าที่ของคา
ใน
ประโยค มีทักษะการใช๎พจนานุกรมในการค๎นหาความหมายของคา แตํงประโยคงํายๆ แตํงคาคล๎องจอง
แตํงคาขวัญ และเลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ
เข๎าใจและสามารถสรุปข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อําน รู๎จักเพลงพื้นบ๎าน เพลงกลํอมเด็ก ซึ่งเป๕น
วัฒนธรรมของท๎องถิ่นร๎องบทร๎องเลํสนาหรับเด็กในท๎องถิ่น ทํองจาบทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มี
คุณคําตามความสนใจได๎
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป๕นทานองเสนาะได๎ถูกต๎อง อธิบายความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัยของคาประโยค ข๎อความ สานวนโวหารจากเรื่องที่อําน เข๎าใจ
คาแนะนา คาอธิบายในคูํมือตํางๆ แยกแยะข๎อคิดเห็นและข๎อเท็จจริงรวมทั้งจับใจความสาคัญของ
เรื่องที่อํานและนาความรู๎ความคิดจากเรื่องที่อํานไปตัดสินใจแก๎ป๓ญหาในการดาเนินชีวิตได๎ มีมารยาท
และมีนิสัยรักการอํานและเห็นคุณคําสิ่งที่อําน
มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคา แตํงประโยค
และ
เขียนข๎อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช๎ถ๎อยคาชัดเจนเหมาะสม ใช๎แผนภาพ โครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ยํอความ จดหมายสํวนตัว กรอกแบบ
รายการตํางๆ เขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอยํางสร๎างสรรค๑
และมีมารยาทในการเขียน
พูดแสดงความรู๎ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๓งและดู เลําเรื่องยํอหรือสรุปจากเรื่องที่ฟ๓งและดู
ตั้งคาถาม ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟ๓งและดู รวมทั้งประเมินความนําเชื่อถือจากการฟ๓งและดูโฆษณา
อยํางมีเหตุผล พูดตามลาดับขั้นตอนเรื่องตํางๆ อยํางชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค๎นคว๎าจาก
การฟ๓ง การดู การสนทนา และพูดโน๎มน๎าวได๎อยํางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด
สะกดคาและเข๎าใจความหมายของคา สานวน คาพังเพยและสุภาษิต รู๎และเข๎าใจ ชนิด
และหน๎าที่ของคาในประโยค ชนิดของประโยค และคาภาษาตํางประเทศในภาษาไทย ใช๎คาราชาศัพท๑
และคาสุภาพได๎อยํางเหมาะสม แตํงประโยค แตํงบทร๎อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และ
กาพย๑ยานี ๑๑
เข๎าใจและเห็นคุณคําวรรณคดีและวรรณกรรมที่อํานเลํานิทานพื้นบ๎าน ร๎องเพลงพื้นบ๎านของ
ท๎องถิ่น นาข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อํานไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง และทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนด
ได๎

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

200 ชั่วโมง
200 ชัว่ โมง
200 ชัว่ โมง
๑๖๐ ชั่วโมง
๑๖๐ ชั่วโมง
๑๖๐ ชั่วโมง

สาระที่ ๑การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพื่อนาไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ป๓ญหาใน
การดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอําน
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. อํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง และ
ข๎อความสั้นๆ
๒. บอกความหมายของคา และข๎อความ
ที่อําน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การอํานออกเสียงและบอกความหมายของคา คาคล๎องจอง
และข๎อความที่ประกอบด๎วย คาพื้นฐาน คือ คาที่ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน ไมํน๎อยกวํา ๖๐๐ คา รวมทั้งคาที่ใช๎เรียนรู๎ใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ประกอบด๎วย
- คาที่มีรูปวรรณยุกต๑และไมํมีรูปวรรณยุกต๑
- คาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา

๓. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อําน
๔. เลําเรื่องยํอจากเรื่องที่อําน
๕. คาดคะเนเหตุการณ๑จากเรื่องที่อําน

๖. อํานหนังสือตามความสนใจ
อยํางสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่
อําน

การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน
- นิทาน
- เรื่องสั้นๆ
- บทร๎องเลํนและบทเพลง
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยและ
กลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
การอํานหนังสือตามความสนใจเชํน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกาหนดรํวมกัน

๗. บอกความหมายของเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ๑สาคัญที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน

การอํานเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ ประกอบด๎วย
- เครื่องหมายสัญลักษณ๑ตํางๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย

๘. มีมารยาท ในการอําน

มารยาทในการอํานเชํน
-ไมํอํานเสียงดังรบกวนผู๎อื่น
-ไมํเลํนกันขณะที่อําน
-ไมํทาลายหนังสือ

๑. อํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง
ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ
ได๎ถูกต๎อง
๒. อธิบายความหมายของคาและ
ข๎อความที่อําน

การอํานออกเสียงและการบอกวามหมายของคา คาคล๎องจอง
ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆที่ประกอบด๎วยคาพื้นฐานเพิ่ม
จาก ป. ๑ ไมํน๎อยกวํา ๘๐๐ คา รวมทั้งคาที่ใช๎เรียนรู๎ในกลุํม
สาระการเรียนรู๎อื่นประกอบด๎วย
- คาที่มีรูปวรรณยุกต๑และไมํมีรูปวรรณยุกต๑

ชั้น

ตัวชี้วัด

๓. ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อําน
๔. ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อําน
๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ๑จากเรื่องที่อําน
๖. อํานหนังสือตามความสนใจอยําง
สม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อําน
๗. อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ
ตามคาสั่งหรือข๎อแนะนา
๘. มีมารยาทในการอําน

ป.๓

๑. อํานออกเสียงคา ข๎อความ เรื่องสั้นๆ
และบทร๎อยกรองงํายๆ ได๎ถูกต๎อง
คลํองแคลํว
๒. อธิบายความหมายของคาและ
ข๎อความที่อําน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- คาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมํตรงตาม มาตรา
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา
- คาที่มีตัวการันต๑
- คาที่มี รร
- คาที่มีพยัญชนะและสระที่ไมํออกเสียง
การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน
- นิทาน
- เรื่องเลําสั้น ๆ
- บทเพลงและบทร๎อยกรองงํายๆ
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และ
กลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
- ขําวและเหตุการณ๑ประจาวัน
การอํานหนังสือตามความสนใจเชํน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกาหนดรํวมกัน
การอํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคาสั่งหรือข๎อแนะนา
- การใช๎สถานที่สาธารณะ
- คาแนะนาการใช๎เครื่องใช๎ที่จาเป๕นในบ๎านและในโรงเรียน
มารยาทในการอํานเชํน
-ไมํอํานเสียงดังรบกวนผู๎อื่น
-ไมํเลํนกันขณะที่อําน
-ไมํทาลายหนังสือ
-ไมํควรแยํงอํานหรือชะโงกหน๎าไปอํานขณะที่ผู๎อื่นกาลังอํานอยูํ

การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของคา คาคล๎องจอง
ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ ที่ประกอบด๎วยคาพื้นฐานเพิ่ม
จาก ป.๒ ไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ คารวมทั้งคาที่เรียนรู๎ในกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อื่น ประกอบด๎วย
- คาที่มีตัวการันต๑
- คาที่มี รร
- คาที่มีพยัญชนะและสระไมํออกเสียง
- คาพ๎อง
- คาพิเศษอื่นๆ เชํน คาที่ใช๎ ฑ ฤ ฤๅ

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน
๔. ลาดับเหตุการณ๑และคาดคะเน
เหตุการณ๑จากเรื่องที่อํานโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
๕. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อําน
เพื่อนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน

- เรื่องเลําสั้นๆ
- บทเพลงและบทร๎อยกรอง
- บทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
- ขําวและเหตุการณ๑ในชีวิตประจาวันในท๎องถิ่นและชุมชน

๖. อํานหนังสือตามความสนใจ
อยํางสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่
อําน

การอํานหนังสือตามความสนใจเชํน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกาหนดรํวมกัน

๗. อํานข๎อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามคาสั่งหรือข๎อแนะนา

การอํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคาสั่งหรือข๎อแนะนา
- คาแนะนาตํางๆ ในชีวิตประจาวัน
- ประกาศ ปูายโฆษณา และคาขวัญ
การอํานข๎อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

๘. อธิบายความหมายของข๎อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
๙. มีมารยาทในการอําน

ป.๔

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน
- นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท๎องถิ่น

๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ
บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง
๒. อธิบายความหมายของคา ประโยค
และสานวนจากเรื่องที่อําน

๓. อํานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กาหนดและ
ตอบคาถามจากเรื่องที่อําน

มารยาทในการอําน เชํน
-ไมํอํานเสียงดังรบกวนผู๎อื่น
-ไมํเลํนกันขณะที่อําน
-ไมํทาลายหนังสือ
-ไมํควรแยํงอํานหรือชะโงกหน๎าไปอํานขณะที่ผู๎อื่นกาลังอําน
การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของบทร๎อยแก๎วและ
บทร๎อยกรองที่ประกอบด๎วย
- คาที่มี ร ล เป๕นพยัญชนะต๎น
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา
- คาประสม
- อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน
- ประโยคที่มีสานวนเป๕นคาพังเพย สุภาษิต ปริศนาคาทาย
และเครื่องหมายวรรคตอน
การอํานบทร๎อยกรองเป๕นทานองเสนาะ
การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน
- เรื่องสั้น ๆ

ชั้น

ตัวชี้วัด
๔. แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น
จากเรื่องที่อําน
๕. คาดคะเนเหตุการณ๑จากเรื่องที่อําน
โดยระบุเหตุผลประกอบ
๖. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อําน
เพื่อนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน

ป.๕

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- เรื่องเลําจากประสบการณ๑
- นิทานชาดก
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ
- ขําวและเหตุการณ๑ประจาวัน
- สารคดีและบันเทิงคดี

๗. อํานหนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจ การอํานหนังสือตามความสนใจเชํน
อยํางสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกาหนดรํวมกัน
๘. มีมารยาทในการอําน
มารยาทในการอําน
๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ
การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของบทร๎อยแก๎วและ
บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง
บทร๎อยกรองที่ประกอบด๎วย
๒.อธิบายความหมายของคา ประโยคและ
- คาที่มพี ยัญชนะควบกล้า
ข๎อความที่เป๕นการบรรยาย
-คาที่มีอกั ษรนา
และการพรรณนา
- คาที่มีตวั การันต๑
๓. อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่
-อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน
อํานอยํางหลากหลาย
-ข๎อความที่เป๕นการบรรยายและพรรณนา
- ข๎อความที่มีความหมายโดยนัย
การอํานบทร๎อยกรองเป๕นทานองเสนาะ
๔. แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก
การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน
เรื่องที่อําน
- วรรณคดีในบทเรียน
๕. วิเคราะห๑และแสดงความคิดเห็น
- บทความ
เกี่ยวกับเรื่องที่อํานเพื่อนาไปใช๎ในการ
- บทโฆษณา
ดาเนินชีวิต
- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ
- ขําวและเหตุการณ๑ประจาวัน
๖. อํานงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง
การอํานงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข๎อแนะนา และปฏิบัติตาม
ข๎อแนะนา และปฏิบัติตาม
เชํน

- การใช๎พจนานุกรม

๗. อํานหนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจ

- การใช๎วัสดุอุปกรณ๑
- การอํานฉลากยา
- คูํมือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข๎องกับนักเรียน
- ขําวสารทางราชการ
การอํานหนังสือตามความสนใจเชํน

ชั้น

ป.๖

ตัวชี้วัด
อยํางสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน
๘. มีมารยาทในการอําน
๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อย
กรองได๎ถูกต๎อง
๒. อธิบายความหมายของคา ประโยค
และข๎อความที่เป๕นโวหาร

๓. อํานเรื่องสั้นๆ อยํางหลากหลาย โดย
จับเวลาแล๎วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อําน
๔. แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อําน
๕. อธิบายการนาความรู๎และความคิด
จากเรื่องที่อํานไปตัดสินใจแก๎ป๓ญหา
ในการดาเนินชีวิต

๖. อํานงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง
ข๎อแนะนา และปฏิบัติตาม

๗. อธิบายความหมายของข๎อมูล จาก
การอํานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ
๘. อํานหนังสือตามความสนใจ และ
อธิบายคุณคําที่ได๎รับ
๙. มีมารยาทในการอําน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกาหนดรํวมกัน
มารยาทในการอําน
การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของบทร๎อยแก๎ว และ
บทร๎อยกรองประกอบด๎วย
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา
- คาที่มีตัวการันต๑
- คาที่มาจากภาษาตํางประเทศ
- อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน
- วัน เดือน ปีแบบไทย
- ข๎อความที่เป๕นโวหารตํางๆ
- สานวนเปรียบเทียบ
การอํานบทร๎อยกรองเป๕นทานองเสนาะ
การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน
- เรื่องสั้น ๆ
- นิทานและเพลงพื้นบ๎าน
- บทความ
- พระบรมราโชวาท
- สารคดี
- เรื่องสั้น
- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าว
- บทโฆษณา
- ขําว และเหตุการณ๑สาคัญ
การอํานเร็ว
การอํานงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข๎อแนะนา และปฏิบัติตาม
- การใช๎พจนานุกรม
- การปฏิบัติตนในการอยูํรํวมกันในสังคม
- ข๎อตกลงในการอยูํรํวมกันในโรงเรียน และการใช๎สถานที่
สาธารณะในชุมชนและท๎องถิ่น
การอํานข๎อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ
การอํานหนังสือตามความสนใจ เชํน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสืออํานที่ครูและนักเรียนกาหนดรํวมกัน
มารยาทในการอําน

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ชั้น

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย
๒. เขียนสื่อสารด๎วยคาและประโยคงํายๆ การเขียนสื่อสาร
- คาที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน
- คาพื้นฐานในบทเรียน
- คาคล๎องจอง
- ประโยคงํายๆ
๓. มีมารยาทในการเขียน
มารยาทในการเขียนเชํน
- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย
๒. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ๑ การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ๑
๓. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
๔. มีมารยาทในการเขียน
มารยาทในการเขียน เชํน
- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล
- ไมํเขียนล๎อเลียนผู๎อื่นหรือทาให๎ผู๎อื่นเสียหาย
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัว
อักษรไทย
๒เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได๎ การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว๑ สิ่งของ สถานที่
อยํางชัดเจน
๓. เขียนบันทึกประจาวัน
การเขียนบันทึกประจาวัน
๔. เขียนจดหมายลาครู
การเขียนจดหมายลาครู
๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคา ภาพ และหัวข๎อที่กาหนด
๖. มีมารยาทในการเขียน
มารยาทในการเขียนเชํน
- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล
- ไมํเขียนล๎อเลียนผู๎อื่นหรือทาให๎ผู๎อื่นเสียหาย
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบการ
ครึ่งบรรทัด
เขียนตัวอักษรไทย

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช๎คาได๎ถูกต๎อง
ชัดเจน และเหมาะสม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเขียนสื่อสาร เชํน
- คาขวัญ
- คาแนะนา
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ การนาแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน
ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน
๔. เขียนยํอความจากเรื่องสั้นๆ
๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

ป.๕

๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาค๎นคว๎า

การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า

๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๘. มีมารยาทในการเขียน

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
มารยาทในการเขียน

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
ครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช๎คาได๎ถูกต๎องชัดเจน
และเหมาะสม

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
การเขียนสื่อสารเชํน
- คาขวัญ
- คาอวยพร
- คาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
การนาแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางาน
เขียน
การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน ความเรียงประเภท
ตํางๆ ประกาศ แจ๎งความ แถลงการณ๑ จดหมาย คาสอนโอวาท
คาปราศรัย
การเขียนจดหมายถึงผู๎ปกครองและญาติ
การเขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น

๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน
๔. เขียนยํอความจากเรื่องที่อําน
๕. เขียนจดหมายถึงผู๎ปกครองและญาติ
๖. เขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น
ได๎ตรงตามเจตนา
๗. กรอกแบบรายการตํางๆ

ป.๖

การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน ความเรียงประเภท
ตํางๆ ประกาศ จดหมาย คาสอน
การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๙. มีมารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
ครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช๎คาได๎ถูกต๎อง

การกรอกแบบรายการ
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน
- ธนาณัติ
-แบบฝากสํงพัสดุไปรษณียภัณฑ๑
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
มารยาทในการเขียน
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
การเขียนสื่อสารเชํน

ครึ่งบรรทัดตาม

ชั้น

ตัวชี้วัด
ชัดเจน และเหมาะสม
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน
๔. เขียนเรียงความ
๕. เขียนยํอความจากเรื่องที่อําน

๖. เขียนจดหมายสํวนตัว

๗. กรอกแบบรายการตํางๆ

๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร๎างสรรค๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- คาขวัญ
- คาอวยพร
- ประกาศ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
การเขียนเรียงความ
การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน ความเรียงประเภท
ตํางๆ ประกาศ แจ๎งความ แถลงการณ๑ จดหมาย คาสอน
โอวาท
คาปราศรัย สุนทรพจน๑ รายงาน ระเบียบ
คาสั่ง
การเขียนจดหมายสํวนตัว
- จดหมายขอโทษ
- จดหมายแสดงความขอบคุณ
- จดหมายแสดงความเห็นใจ
- จดหมายแสดงความยินดี
การกรอกแบบรายการ
- แบบคาร๎องตํางๆ
- ใบสมัครศึกษาตํอ
- แบบฝากสํงพัสดุและไปรษณียภัณฑ๑
การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ชั้น

ป.๑

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ฟ๓งคาแนะนา คาสั่งงํายๆ และปฏิบัติตาม การฟ๓งและปฏิบัติตามคาแนะนา คาสั่งงํายๆ
๒. ตอบคาถามและเลําเรื่องที่ฟ๓งและดู ทั้ง การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากเรื่องที่
ที่เป๕นความรู๎และความบันเทิง
ฟ๓งและดู ทั้งที่เป๕นความรู๎และความบันเทิงเชํน
๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก
- เรื่องเลําและสารคดีสาหรับเด็ก
จากเรื่องที่ฟ๓งและดู
- นิทาน
- การ๑ตูน
- เรื่องขบขัน
๔. พูดสื่อสารได๎ตามวัตถุประสงค๑

ป.๒

การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวันเชํน
- การแนะนาตนเอง
- การขอความชํวยเหลือ
- การกลําวคาขอบคุณ
- การกลําวคาขอโทษ
๕. มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด มารยาทในการฟ๓งเชํน
- ตั้งใจฟ๓ง ตามองผู๎พูด
- ไมํรบกวนผู๎อื่นขณะที่ฟ๓ง
- ไมํควรนาอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟ๓ง
- ให๎เกียรติผู๎พูดด๎วยการปรบมือ
- ไมํพูดสอดแทรกขณะที่ฟ๓ง
มารยาทในการดู เชํน
- ตั้งใจดู
- ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู๎อื่น
มารยาทในการพูด เชํน
- ใช๎ถ๎อยคาและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
- ใช๎น้าเสียงนุํมนวล
- ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นกาลังพูด
๑. ฟ๓งคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ๎อน และ
การฟ๓งและปฏิบัติตามคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ๎อน
ปฏิบัติตาม

๒. เลําเรื่องที่ฟ๓งและดูทั้งที่เป๕นความรู๎
และความบันเทิง

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากเรื่องที่
ฟ๓งและดู ทั้งที่เป๕นความรู๎และความบันเทิง เชํน

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟ๓งและดู

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- เรื่องเลําและสารคดีสาหรับเด็ก

๔. ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟ๓งและดู
๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก
จากเรื่องที่ฟ๓งและดู

- นิทาน การ๑ตูน และเรื่องขบขัน

๖. พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค๑

๗.มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด

ป.๓

๑. เลํารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๓งและ
ดูทั้งที่เป๕นความรู๎และความบันเทิง
๒. บอกสาระสาคัญจากการฟ๓งและการดู
๓. ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟ๓งและดู
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก
จากเรื่องที่ฟ๓งและดู

- รายการสาหรับเด็ก
- ขําวและเหตุการณ๑ประจาวัน
- เพลง
การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวันเชํน
- การแนะนาตนเอง
- การขอความชํวยเหลือ
- การกลําวคาขอบคุณ
- การกลําวคาขอโทษ
- การพูดขอร๎องในโอกาสตํางๆ
- การเลําประสบการณ๑ในชีวิตประจาวัน
มารยาทในการฟ๓งเชํน
- ตั้งใจฟ๓ง ตามองผู๎พูด
- ไมํรบกวนผู๎อื่นขณะที่ฟ๓ง
- ไมํควรนาอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟ๓ง
- ไมํพูดสอดแทรกขณะที่ฟ๓ง
มารยาทในการดู เชํน
- ตั้งใจดู
- ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู๎อื่น
มารยาทในการพูด เชํน
- ใช๎ถ๎อยคาและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
- ใช๎น้าเสียงนุํมนวล
- ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นกาลังพูด
- ไมํพูดล๎อเลียนให๎ผู๎อื่นได๎รับความอับอายหรือเสียหาย

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเรื่อง
ที่ฟ๓งและดูทั้งที่เป๕นความรู๎และความบันเทิงเชํน
- เรื่องเลําและสารคดีสาหรับเด็ก
- นิทาน การ๑ตูน เรื่องขบขัน
- รายการสาหรับเด็ก
- ขําวและเหตุการณ๑ในชีวิตประจาวัน
- เพลง

ชั้น

ตัวชี้วัด
๕. พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวันเชํน
- การแนะนาตนเอง
- การแนะนาสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน
- การแนะนา/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด๎านตํางๆ เชํน
การรักษาความสะอาดของรํางกาย
- การเลําประสบการณ๑ในชีวิตประจาวัน
- การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน การพูดขอร๎อง การพูดทักทาย
การกลําวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชัก
ถาม
๖. มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด มารยาทในการฟ๓งเชํน
- ตั้งใจฟ๓ง ตามองผู๎พูด
- ไมํรบกวนผู๎อื่นขณะที่ฟ๓ง
- ไมํควรนาอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟ๓ง
- ไมํแสดงกิริยาที่ไมํเหมาะสม เชํน โหํ ฮา หาว
- ให๎เกียรติผู๎พูดด๎วยการปรบมือ
- ไมํพูดสอดแทรกขณะที่ฟ๓ง
มารยาทในการดู เชํน
- ตั้งใจดู
- ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู๎อื่น
มารยาทในการพูด เชํน
- ใช๎ถ๎อยคาและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
- ใช๎น้าเสียงนุํมนวล
- ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นกาลังพูด
- ไมํพูดล๎อเลียนให๎ผู๎อื่นได๎รับความอับอายหรือเสียหาย

ป.๔

๑. จาแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟ๓งและดู
๒. พูดสรุปความจากการฟ๓งและดู
๓. พูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น
และความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๓งและดู
๔. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟ๓งและดู

การจาแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟ๓งและดู ใน
ชีวิตประจาวัน
การจับใจความ และการพูดแสดงความรู๎ ความคิดในเรื่องที่ฟ๓ง
และดู จากสื่อตํางๆ เชํน
- เรื่องเลํา
- บทความสั้นๆ
- ขําวและเหตุการณ๑ประจาวัน
- โฆษณา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส๑
- เรื่องราวจากบทเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และ

ชั้น

ตัวชี้วัด
๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค๎นคว๎าจากการฟ๓ง การดู และการ
สนทนา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
การรายงาน เชํน
- การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลาดับเหตุการณ๑

๖. มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด มารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด

ป.๕

ป.๖

๑. พูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น และ
ความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟ๓งและดู
๒. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟ๓งและดู
๓. วิเคราะห๑ความนําเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟ๓งและดูอยํางมีเหตุผล

การจับใจความ และการพูดแสดงความรู๎ ความคิดในเรื่องที่ฟ๓ง
และดู จากสื่อตํางๆ เชํน
- เรื่องเลํา
- บทความ
- ขําวและเหตุการณ๑ประจาวัน
- โฆษณา
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส๑
การวิเคราะห๑ความนําเชื่อถือจากเรื่องที่ฟ๓งและดูในชีวิตประจาวัน

๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา การรายงาน เชํน
ค๎นคว๎าจากการฟ๓ง การดู และการ
- การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สนทนา
- การพูดลาดับเหตุการณ๑
๕. มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด มารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด
๑. พูดแสดงความรู๎ ความเข๎าใจ
การพูดแสดงความรู๎ ความเข๎าใจในจุดประสงค๑ของเรื่องที่ฟ๓งและ
จุดประสงค๑ของเรื่องที่ฟ๓งและดู
ดูจากสื่อตํางๆ ได๎แกํ
๒. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
- สื่อสิ่งพิมพ๑
จากเรื่องที่ฟ๓งและดู
- สื่ออิเล็กทรอนิกส๑

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. วิเคราะห๑ความนําเชื่อถือจากการฟ๓ง
และดูสื่อโฆษณาอยํางมีเหตุผล
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค๎นคว๎าจากการฟ๓ง การดู และการ
สนทนา
๕. พูดโน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผล และ
นําเชื่อถือ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การวิเคราะห๑ความนําเชื่อถือจากการฟ๓งและดูสื่อโฆษณา

การรายงาน เชํน
- การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลาดับเหตุการณ๑
การพูดโน๎มน๎าวในสถานการณ๑ตํางๆเชํน
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
- การรณรงค๑ด๎านตํางๆ
- การโต๎วาที
๖. มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด มารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ชั้น

ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต๑ -พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต๑
และเลขไทย
- เลขไทย
๒. เขียนสะกดคาและบอกความหมาย ของ - การสะกดคา การแจกลูก และการอํานเป๕นคา
คา
- มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา
-การผันคา
-ความหมายของคา
๓. เรียบเรียงคาเป๕นประโยคงําย ๆ
การแตํงประโยค
๔. ตํอคาคล๎องจองงํายๆ
คาคล๎องจอง
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต๑ -พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต๑
และเลขไทย
-เลขไทย

๒. เขียนสะกดคาและบอกความหมาย ของ
คา

-การสะกดคา การแจกลูก และการอํานเป๕นคา
-มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา
-การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า
-คาที่มีตัวการันต๑
-คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
-คาที่มีอักษรนา
- คาที่มีความหมายตรงข๎ามกัน
- คาที่มี รร
-ความหมายของคา

๓. เรียบเรียงคาเป๕นประโยคได๎ตรงตาม
เจตนาของการสื่อสาร
๔. บอกลักษณะคาคล๎องจอง
๕. เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ

- การแตํงประโยค
- การเรียบเรียงประโยคเป๕นข๎อความสั้นๆ
- คาคล๎องจอง
- ภาษาไทยมาตรฐาน
- ภาษาถิ่น

ชั้น

ป.๓

ตัวชี้วัด
๑. เขียนสะกดคาและบอกความหมา
ของ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การสะกดคา การแจกลูก และการอํานเป๕นคา
-มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา
-การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา
- คาที่ประวิสรรชนีย๑และคาที่ไมํประวิสรรชนีย๑
- คาที่มี ฤ ฤๅ
- คาที่ใช๎ บัน บรร
- คาที่ใช๎ รร
- คาที่มีตัวการันต๑
- ความหมายของคา

๓. ระบุชนิดและหน๎าที่ของคาในประโยค

๔. ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของคา
๕. แตํงประโยคงํายๆ

ชนิดของคาได๎แกํ
- คานาม
- คาสรรพนาม
- คากริยา
การใช๎พจนานุกรม
การแตํงประโยคเพื่อการสื่อสาร ได๎แกํ
- ประโยคบอกเลํา
- ประโยคปฏิเสธ
- ประโยคคาถาม
- ประโยคขอร๎อง
- ประโยคคาสั่ง

ชั้น

ป.๔

ตัวชี้วัด
๖. แตํงคาคล๎องจองและคาขวัญ

- คาคล๎องจอง
- คาขวัญ

๗. เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ

- ภาษาไทยมาตรฐาน
- ภาษาถิ่น

๑. สะกดคาและบอกความหมายของคาใน
บริบทตํางๆ

- คาในแมํ ก กา
- มาตราตัวสะกด
- การผันอักษร
- คาเป๕นคาตาย
- คาพ๎อง
ชนิดของคาได๎แกํ
- คานาม
- คาสรรพนาม
- คากริยา
- คาวิเศษณ๑

๒. ระบุชนิดและหน๎าที่ของคาในประโยค

๓ ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของคา
๔. แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา

การใช๎พจนานุกรม
ประโยคสามัญ
- สํวนประกอบของประโยค
- ประโยค ๒ สํวน
- ประโยค ๓ สํวน

๕. แตํงบทร๎อยกรองและคาขวัญ

- กลอนสี่
- คาขวัญ
สานวนที่เป๕นคาพังเพยและสุภาษิต
- ภาษาไทยมาตรฐาน
- ภาษาถิ่น

๖. บอกความหมายของสานวน
๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่นได๎

ป.๕

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๑. ระบุชนิดและหน๎าที่ของคาในประโยค

๒. จาแนกสํวนประกอบของประโยค
๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่น
๔. ใช๎คาราชาศัพท๑
๕. บอกคาภาษาตํางประเทศในภาษาไทย

ชนิดของคา ได๎แกํ
- คาบุพบท
- คาสันธาน
- คาอุทาน
ประโยคและสํวนประกอบของประโยค
- ภาษาไทยมาตรฐาน
- ภาษาถิ่น
คาราชาศัพท๑
คาที่มาจากภาษาตํางประเทศ

ชั้น

ป.๖

ตัวชี้วัด
๖. แตํงบทร๎อยกรอง
๗. ใช๎สานวนได๎ถูกต๎อง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
กาพย๑ยานี ๑๑
สานวนที่เป๕นคาพังเพยและสุภาษิต

๑. วิเคราะห๑ชนิดและหน๎าที่ของคาใน
ประโยค

ชนิดของคา
- คานาม
- คาสรรพนาม
- คากริยา
- คาวิเศษณ๑
- คาบุพบท
- คาเชื่อม
- คาอุทาน

๒. ใช๎คาได๎เหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล

-คาราชาศัพท๑
-ระดับภาษา
-ภาษาถิ่น

๓. รวบรวมและบอกความหมายของ
คาภาษาตํางประเทศที่ใช๎ในภาษาไทย
๔. ระบุลักษณะของประโยค

คาที่มาจากภาษาตํางประเทศ

๕. แตํงบทร๎อยกรอง
๖. วิเคราะห๑และเปรียบเทียบสานวนที่เป๕น
คาพังเพย และสุภาษิต

- กลุํมคาหรือวลี
- ประโยคสามัญ
- ประโยครวม
- ประโยคซ๎อน
กลอนสุภาพ
สานวนที่เป๕นคาพังเพย และสุภาษิต

สาระที่ ๕วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ๑วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็น
คุณคําและนามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๑

๑.บอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือการฟ๓ง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองสาหรับเด็กเชํน

วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง

- นิทาน

สาหรับเด็ก

- เรื่องสั้นงํายๆ
- ปริศนาคาทาย
- บทร๎องเลํน
- บทอาขยาน
- บทร๎อยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

๒. ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนด

บทอาขยานและบทร๎อยกรอง

และบทร๎อยกรองตามความสนใจ

- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ

ป.๒

๑. ระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือ

วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองสาหรับเด็กเชํน

การฟ๓งวรรณกรรมสาหรับเด็ก เพื่อ

- นิทาน

นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน

- เรื่องสั้นงํายๆ
- ปริศนาคาทาย
- บทอาขยาน
- บทร๎อยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

๒. ร๎องบทร๎องเลํนสาหรับเด็กในท๎องถิ่น

บทร๎องเลํนที่มีคุณคํา
- บทร๎องเลํนในท๎องถิ่น
- บทร๎องเลํนในการละเลํนของเด็กไทย

๓. ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ

บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ

ชั้น

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๑. ระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณกรรม วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ๎าน
เพื่อนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
- นิทานหรือเรื่องในท๎องถิ่น
๒. รู๎จักเพลงพื้นบ๎านและเพลงกลํอมเด็ก
- เรื่องสัน้ งํายๆ ปริศนาคาทาย
เพื่อปลูกฝ๓งความชื่นชมวัฒนธรรม
- บทร๎อยกรอง
ท๎องถิ่น
- เพลงพืน้ บ๎าน
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
- เพลงกลํอมเด็ก
ที่อําน
- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ ตามความสนใจ
๔.ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ
บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา
บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ
๑. ระบุข๎อคิดจากนิทานพื้นบ๎านหรือ
วรรณคดีและวรรณกรรมเชํน
นิทานคติธรรม
- นิทานพื้นบ๎าน
๒. อธิบายข๎อคิดจากการอํานเพื่อนาไปใช๎
- นิทานคติธรรม
ในชีวิตจริง
- เพลงพื้นบ๎าน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ
๓. ร๎องเพลงพื้นบ๎าน
เพลงพื้นบ๎าน
๔. ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา
บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ
๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่ วรรณคดีและวรรณกรรม เชํน
อําน
- นิทานพื้นบ๎าน
๒. ระบุความรู๎และข๎อคิดจากการอําน
- นิทานคติธรรม
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
- เพลงพื้นบ๎าน
นาไปใช๎ในชีวิตจริง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ
๓. อธิบายคุณคําของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
๔. ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา
บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ
๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือ วรรณคดีและวรรณกรรม เชํน
วรรณกรรมที่อําน
- นิทานพื้นบ๎านท๎องถิ่นตนเองและท๎องถิ่นอื่น
๒. เลํานิทานพื้นบ๎านท๎องถิ่นตนเอง และ
- นิทานคติธรรม
นิทานพื้นบ๎านของท๎องถิ่นอื่น
- เพลงพื้นบ๎าน
๓. อธิบายคุณคําของวรรณคดี และ
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ

ชั้น

ตัวชี้วัด
วรรณกรรมที่อํานและนาไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง
๔. ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ
๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ๎านและ
อธิบายภูมิป๓ญญาทางภาษา
๖. ทํองจาและบอกคุณคําบทอาขยาน
ตามที่กาหนดและบทร๎อยกรองที่มี
คุณคําตามความสนใจและนาไปใช๎
อ๎างอิง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ
วรรณกรรมพื้นบ๎านที่แสดงถึง
- ภาษากับวัฒนธรรม
- ภาษาถิ่น
บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ

ท ๑๑1๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา ๒

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
0๐ ชั่วโมง

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียง คา คาคล๎องจอง และข๎อความ พร๎อมบอก
ความหมายของคาและข๎อความ อํานหนังสือตามความสนใจอยํางสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อําน
และบอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑สาคัญที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน การเขียนสื่อสาร
ด๎วยคาและประโยค คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ฟ๓งคาแนะนา คาสั่งงํายๆ และปฏิบัติตาม พูด
สื่อสารได๎ตามวัตถุประสงค๑ ตอบคาถามและเลําเรื่องที่ฟ๓งและดู และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟ๓งและดูอยํางมีมารยาท บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต๑ และเลขไทย เขียนสะกดคา
และบอกความหมายของคา เรียบเรียงคาเป๕นประโยค และตํอคาคล๎องจองงํายๆ
ศึกษาและวิเคราะห๑วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองสาหรับเด็กเรื่อง เธอและฉัน บ๎านแสน
สุข โรงเรียนสีรุ๎ง อ๎อมกอดแหํงรัก พํอของแผํนดิน และนิทานกํอนนอน เพื่อบอกข๎อคิดที่ได๎จากการ
อํานไปปรับใช๎ในชีวิตประจาวัน
โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน
กระบวน การคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม
เพื่อให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน
ค๎นคว๎าหาความรู๎ จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพื่อหาข๎อมูล มีความ
รอบคอบในการทางาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การ
เขียน และการฟ๓ง นาความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1 ป.1/2
ท 2.1 ป.1/1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/1 ป.1/2
ท 4.1 ป.1/1 ป.1/2
ท 5.1 ป.1/1 ป.1/2
รวม 22 ตัวชี้วัด

ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 ป.1/6 ป.1/7 ป.1/8
ป.1/3
ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5
ป.1/3 ป.1/4

โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

ฉันและเธอ

ท 1.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/4
ป.1/5
ท 4.1 ป.1/1

การอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ฉันและเธอ
จะต๎องอํานออกเสียง บอกและเขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต๑ และเลขไทยได๎
ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบายความหมายของ
คาและข๎อความเพื่อนาไปสูํการอําน และการ
เขียนได๎อยํางถูกต๎อง การพูด ในโอกาสตํางๆ
จะต๎องรู๎หลักในการพูดสื่อสารได๎ตรงตาม
จุดประสงค๑ และมีมารยาทในการพูด

10

2

ครอบครัวของฉัน

ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ท 2.1 ป.1/1
ท 4.1 ป.1/2

การอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ครอบครัว
ของฉัน จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียน
สะกดคาที่ประสมกับสระตํางๆ ให๎ถูกต๎อง
ชัดเจน และอธิบายความหมายของคาและ
ข๎อความ เพื่อนาไปสูํการอํานและการเขียน
คาตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง คลํองแคลํวรวมถึง
การคัดลายมือด๎วยตัวบรรจง เต็มบรรทัดได๎
อยํางสวยงาม

12

3

มาโรงเรียน

ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ท 3.1 ป.1/1
ป.1/5
ท 4.1 ป.1/2

การอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง มาโรงเรียน
จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียนสะกดคาที่
ประสมกับสระตํางๆ ให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และ
อธิบายความหมายของคาและข๎อความ เพื่อ
นาไปสูํการอํานและการเขียนคาตํางๆ ได๎
อยํางถูกต๎อง คลํองแคลํว รวมถึงการฟ๓ง
คาสั่งตํางๆ อยํางตั้งใจและมีมารยาทในการ
ฟ๓ง

11

ลาดับ
มาตรฐานการ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
4 ท่องไปในโลกกว้าง ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ท 3.1 ป.1/3
ป.1/5
ท 4.1 ป.1/2

5

ต้นไม้แสนรัก

ท 1.1ป.1/1
ป.1/2
ป.1/5
ท 4.1 ป.1/2

6

เมืองหลวงของไทย

ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ท 3.1 ป.1/2
ท 4.1 ป.1/2

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
15

การอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ทํองไปในโลก
กว๎าง จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียน
สะกดคาที่ประสมกับสระตํางๆ ให๎ถูกต๎อง
ชัดเจน และอธิบายความหมายของคาและ
ข๎อความ เพื่อนาไปสูํการอํานและการเขียน
คาตํางๆ รวมถึงคาที่มีตัวสะกด ได๎อยําง
ถูกต๎อง คลํองแคลํว การพูดแสดงความ
คิดเห็น จะต๎องมีมารยาทในการพูด
การอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง และ
15
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ต๎นไม๎ แสน
รัก จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียนสะกด
คาที่ประสมกับสระตํางๆ ให๎ถูกต๎อง ชัดเจน
และอธิบายความหมายของคาและข๎อความ
เพื่อนาไปสูํการอํานและการเขียนคาตํางๆ
รวมถึงการผันวรรณยุกต๑ ได๎อยํางถูกต๎อง การ
คาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ๑ จะต๎องจับ
ใจความเรื่องที่อํานและสามารถคาดเดา
เรื่องราวและเหตุการณ๑ได๎อยํางมีเหตุผล
การอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง และ
16
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ไปเที่ยวเมือง
หลวง จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียน
สะกดคาที่ประสมกับสระตํางๆ ให๎ถูกต๎อง
ชัดเจน และอธิบายความหมายของคาและ
ข๎อความ เพื่อนาไปสูํการอํานและการเขียน
คาตํางๆ รวมถึงคาที่มีตัวสะกดในมาตราได๎
อยํางถูกต๎อง การอําน การฟ๓ง หรือการดู
เรื่องราวตํางๆ จะต๎อง ตั้งคาถาม และตอบ
คาถาม และสามารถสรุปสาระสาคัญของ
เรื่องได๎

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

7

ของดีฝีมือคนไทย

ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ป.1/4
ป.1/8
ท 4.1 ป.1/2

การอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง คนไทยนี้ ทั้งดี
ทั้งเกํง จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียน
สะกดคาที่มีตัวสะกดในมาตราให๎ถูกต๎อง
ชัดเจน และอธิบายความหมายของคาและ
ข๎อความ เพื่อนาไปสูํการอํานและการเขียน
คาตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง การเลําเรื่องยํอจาก
เรื่องที่อําน จะต๎องมีมารยาทในการอําน
และสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่อํานได๎

7

8

แดนมหัศจรรย์

ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ป.1/4
ท 3.1 ป.1/2
ป.1/5
ท 4.1 ป.1/2

การอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง มาเต๎นรากัน
จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียนสะกดคาที่
มีตัวสะกดในมาตราตํางๆ ให๎ถูกต๎อง ชัดเจน
และอธิบายความหมายของคา เพื่อนาไปสูํ
การอํานและการเขียนคาตํางๆ รวมถึงคา
ควบกล้าได๎อยํางถูกต๎อง การพูดเลําเรื่อง
จากการอําน ฟ๓ง หรือดู จะต๎องจับใจความ
สาคัญของเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น และ
มีมารยาท ในการพูด

13

9

ศูนย์รวมใจ

ท 1.1ป.1/1
ป.1/2
ป.1/6
ป.1/7
ป.1/8
ท 4.1 ป.1/2

การอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ดวงใจไทยทั้ง
ชาติ จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียน
สะกดคาที่มีตัวสะกดในมาตราแมํกดให๎
ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบายความหมายของ
คา เพื่อนาไปสูํการอํานและการเขียนคา
ตํางๆ รวมถึงคาที่มีอักษรนาได๎อยํางถูกต๎อง
การเลือกอํานหนังสือ จะต๎องคานึงถึงความ
เหมาะสมกับวัย และประโยชน๑ที่ได๎รับ สํวน
การอํานสัญลักษณ๑ จะต๎องสังเกต ทาความ
เข๎าใจ จึงจะทราบความหมายที่ต๎องการ
สื่อสาร

10

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

10

โลกแห่งความรัก

ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ท 2.1 ป1/1
ป.1/2
ป.1/3
ท 4.1 ป.1/3
ป.1/4

การอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ซึ้งใจ เพื่อน
รัก จะต๎องอํานออกเสียงและอธิบาย
ความหมายของคา รวมถึงการศึกษาเรื่อง
ประโยค จะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง
ลักษณะของประโยคทั้ง 3 ชนิด จึงจะ
สามารถเรียบเรียงคา และแตํงประโยค เพื่อ
ใช๎ในการสื่อสารและการเขียนเรื่องจากภาพ
ที่จะต๎องฝึกฝนการใช๎ความคิดและ
จินตนาการ พร๎อมรวบรวมความรู๎ความคิด
อยํางเป๕นระบบ และมีมารยาทในการเขียน

11

11

เธอและฉัน

ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ป.1/4
ท 5.1 ป.1/1

การอํานวรรณกรรมจะต๎องอํานออกเสียงให๎
ถูกต๎อง ชัดเจน และบอกความหมายของคา
เพื่อให๎ตอบคาถาม จับใจความสาคัญของ
เรื่อง และสรุปข๎อคิดและคุณคําจาก
วรรณกรรมที่อําน

10

12

บ้านแสนสุข

ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ป.1/4
ท 5.1 ป.1/1

การอํานวรรณกรรมและบทร๎องเลํน จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และบอก
ความหมายของคา เพื่อให๎ตอบคาถาม จับ
ใจความสาคัญของเรื่อง และสรุปข๎อคิดและ
คุณคําจากวรรณกรรม
และบทร๎องเลํนที่อําน

13

13

โรงเรียนสีรุ้ง

ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ป.1/4
ท 3.1 ป.1/4
ป.1/5
ท 5.1 ป.1/1

การอํานวรรณกรรมจะต๎องอํานออกเสียงให๎
ถูกต๎อง ชัดเจน และบอกความหมายของคา
เพื่อตอบคาถาม จับใจความสาคัญของเรื่อง
และสรุปข๎อคิดและคุณคําจากวรรณกรรมที่
อําน

12

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

14

อ้อมกอดแห่งรัก

ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ท 5.1 ป.1/1
ป.1/2

การอํานวรรณกรรมเรื่อง อ๎อมกอดแหํงรัก
จะต๎องอํานออกเสียงคา คาคล๎องจองและ
ข๎อความสั้นๆ บอกความหมายของคาและ
ข๎อความที่อําน ตอบคาถามและบอกข๎อคิด
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่อําน ทํองจาบทอาขยาน
ตามที่กาหนด

15

15

พ่อของแผ่นดิน

ท 1.1 ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ท 5.1 ป.1/1
ป.1/2

การอํานวรรณกรรมเรื่อง พํอของแผํนดิน
จะต๎องอํานออกเสียงคาและข๎อความ บอก
ความหมายของคา ตอบคาถามและบอก
ข๎อคิดที่ได๎จากการอําน และทํองจาบท
อาขยานตามที่กาหนดได๎

15

16

นิทานก่อนนอน

ท 1.1ป.1/1
ป 1/2
ป.1/3
ป.1/4
ท 5.1 ป.1/1

การอํานนิทานจะต๎องอํานออกเสียงคา และ
ข๎อความที่อยูํในเรื่อง บอกความหมายของ
คาและข๎อความที่อําน ตอบคาถามและเลํา
เรื่องยํอของเรื่องที่อําน อีกทั้งบอกข๎อคิดที่
ได๎จากนิทานเรื่องที่ฟ๓งและอํานได๎

15

คาอธิบายรายวิชา
ท ๑21๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เวลา ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
0๐ ชั่วโมง

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียง คา คาคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงําย
ๆ พร๎อมอธิบายความหมายของคาและข๎อความ ระบุใจความสาคัญ พูดแสดงความคิดเห็นและการ
พูดในโอกาสตํางๆ และปฏิบัติตามคาสั่งหรือข๎อแนะนา คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การเขียนเรื่อง
สั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ๑ และตามจินตนาการ ฟ๓งคาแนะนา คาสั่ง และปฏิบัติตาม เลําเรื่องที่ฟ๓ง
และดูพร๎อมบอกสาระสาคัญของเรื่อง ตั้งคาถามและตอบคาถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก
จากเรื่องที่ฟ๓งและดูอยํางมีมารยาท พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค๑ บอกและเขียนพยัญชนะ
สระ วรรณยุกต๑ และเลขไทย เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคาได๎
อํานสะกดคา การแจกลูกและการอํานเป๕นคา รวมถึงการผันวรรณยุกต๑ได๎อยํางถูกต๎อง เรียบเรียงคา
เป๕นประโยค บอกลักษณะคาคล๎องจอง เลือกใช๎ภาษาไทยและภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ ร๎อง
บทร๎องเลํนสาหรับเด็กในท๎องถิ่น ทํองจาบทอาขยาน และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ
ศึกษาและวิเคราะห๑วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองสาหรับเด็กเรื่อง นิทานสานรัก สามัคคี
คือพลัง
รักแท๎ของแมํ สักวาพูดจาให๎รู๎คิด และของขวัญวันเกิด เพื่อระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และ
การเขียน กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม
เพือ่ ให๎เกิดเจตคติทีด่ ตี อํ การเรียนวิชาภาษาไทย ตัง้ ใจเรียนและมีสวํ นรํวมในกิจกรรมการเรียน
ค๎นคว๎าหาความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพื่อหาข๎อมูล มีความ
รอบคอบในการทางาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การ
เขียน และการฟ๓ง นาความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 1.1 ป.
2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.
2/8
มาตรฐาน ท 2.1
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4
มาตรฐาน ท 3.1
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7
มาตรฐาน ท 4.1
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5
มาตรฐาน ท 5.1
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3
รวม 2๗ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

อักษรไทยไขขาน

ท 1.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ท 3.1 ป.2/5
ป.2/6
ป.2/7
ท 4.1 ป.2/1

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง สวัสดีเพื่อนใหมํ จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความ ตั้งคาถาม
และตอบคาถาม สรุปใจความสาคัญ บอก
และเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต๑ และ
เลขไทย การพูดแสดงความคิดเห็นและการ
พูดในโอกาสตํางๆ จะต๎องคานึงถึงหลักการ
พูด วัตถุประสงค๑ในการพูด เพื่อให๎สื่อสารได๎
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค๑ และมีมารยาท
ที่ดีในการพูด

18

2

ประสมคาหนูทาได้

ท 1.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ท 2.1 ป.
2/1
ท 4.1 ป.2/2

12

3

ตัวสะกดจดจาไว้

ท 1.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ท 3.1 ป.2/1
ป.2/7
ท 4.1 ป.2/2

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง เด็กเอ๐ย เด็กดี จะต๎องอําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความ ตั้งคาถาม
และตอบคาถาม สรุปใจความสาคัญ รวมถึง
การอํานสะกดคา การแจกลูกและการอําน
เป๕นคาได๎อยํางถูกต๎อง การคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดจะต๎องฝึกคัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความ ตั้งคาถาม
และตอบคาถาม สรุปใจความสาคัญ รวมถึง
การอํานและการเขียนสะกดคาในมาตรา
ตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไมํตรงตาม
มาตราได๎ อยํางถูกต๎อง การฟ๓งคาสั่งและ
คาแนะนาตํางๆ จะต๎องรู๎หลัก และมีมารยาท
ในการฟ๓ง

16

ลาดับ
มาตรฐานการ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
4 ผันวรรณยุกต์
ท 1.1 ป.2/1
สนุกสนาน
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ป.2/7
ท 4.1 ป.2/2

5

คาควบกล้าและ
อักษรนา

6

รร และการันต์
หรรษา

สาระสาคัญ

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ความสุขที่พอเพียง จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความ ตั้งคาถาม
และตอบคาถามสรุปใจความสาคัญ รวมถึง
การผันวรรณยุกต๑อักษรกลาง อักษรสูง และ
อักษรต่าได๎อยํางถูกต๎อง การอํานข๎อเขียน
เชิงอธิบาย จะต๎องอํานอยํางละเอียด เพื่อให๎
เข๎าใจวัตถุประสงค๑และสามารถปฏิบัติตาม
ข๎อแนะนาได๎อยํางถูกต๎อง
ท 1.1 ป.2/1 การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
ป.2/2 วรรณกรรมเรื่อง เหมียวน๎อยและเพื่อน
ป.2/3 จะต๎องอํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และ
อธิบายความหมายของคาและข๎อความ ตั้ง
ป.2/4
ท 3.1 ป.2/3 คาถามและตอบคาถาม สรุปใจความสาคัญ
รวมถึงการเขียนสะกดคาและบอก
ป.2/4
ความหมายของคาควบกล้า และคาที่มี
ท 4.1 ป.2/2 อักษรนา การบอกสาระสาคัญและตอบ
คาถามจากเรื่องที่ฟ๓งและดูได๎
ท 1.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ป.2/5
ท 2.1 ป.2/2
ท 3.1 ป.2/2
ป.2/6
ป.2/7
ท 4.1 ป.2/2

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก บท
ร๎อยกรอง ความรู๎มีอยูํรอบตัวเรา จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความ ตั้งคาถาม
และตอบคาถาม สรุปใจความสาคัญ แสดง
ความคิดเห็น รวมถึงการอํานและเขียนสะกด
คาที่มี รร และ ตัวการันต๑ ได๎อยํางถูกต๎อง
การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ๑

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
14

14

9

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

7

ความหมายของคา
จดจาไว้

ท 1.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ท 4.1 ป.2/2
ท 5.1 ป.2/2

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง เลํนกับเพื่อน จะต๎องอําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความ ตั้งคาถาม
และตอบคาถาม สรุปใจความสาคัญ รวมถึง
การเขียนสะกดคาที่มีความหมายเหมือนกัน
และตรงข๎ามกันได๎อยํางถูกต๎อง การร๎องบท
ร๎องเลํนสาหรับเด็กในท๎องถิ่นเป๕นภูมิป๓ญญา
ที่ควรอนุรักษ๑ไว๎ในท๎องถิ่น

12

8

คาคล้องจองต้อง
ศึกษา

ท 1.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ท 4.1 ป.2/4
ท 5.1 ป.2/1
ป.2/3

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ไกํแจ๎ของนันทาจะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความ ตั้งคาถาม
และตอบคาถาม สรุปใจความสาคัญ รวมถึง
การบอกลักษณะคาคล๎องจองได๎อยําง
ถูกต๎อง และจะต๎องบอกข๎อคิดที่ได๎รับจาก
การอํานหรือฟ๓งวรรณกรรม เพื่อนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันเลือกอํานหนังสือตามความ
สนใจอยํางสม่าเสมอ และนาเสนอเรื่องที่
อํานได๎อยํางมีมารยาท

18

9

เรียนรู้เรื่องประโยค

ท 1.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ท 2.1 ป.2/3
ป.2/4
ท 4.1 ป.2/3
ท 5.1 ป.2/1

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความ ตั้งคาถาม
และตอบคาถาม สรุปใจความสาคัญ พร๎อม
ระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณกรรม การ
เรียบเรียงคาให๎เป๕นประโยคเพื่อการสื่อสาร
การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ และมี
มารยาทในการเขียน

15

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

10

เวลา
(ชั่วโมง)

ภาษาไทย ภาษาถิ่น

ท 1.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ป.2/5
ป.2/6
ป.2/8
ท 4.1 ป.2/5
ท 5.1 ป.2/1

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ในห๎องสมุดโรงเรียน
จะต๎องอํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และ
อธิบายความหมายของคาและข๎อความ ตั้ง
คาถามและตอบคาถาม สรุปใจความสาคัญ
แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ๑
พร๎อมสรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อําน
เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได๎
เหมาะสมกับกาลเทศะ

12

11

นิทานสานรัก

ท 1.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.
2/3
ป.2/4
ท.5.1 ป.2/1

การอํานวรรณกรรมสาหรับเด็กชุดนิทานสาน
รัก โดยอํานออกเสียงและการอธิบาย
ความหมายคาและข๎อความในนิทาน และ
เพลงกลํอมเด็ก การตั้งคาถามและ ตอบ
คาถาม ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
ของเรื่องที่อําน รวมถึงการนาข๎อคิดที่ได๎จาก
การอํานหรือการฟ๓งวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎

10

12

สามัคคีคือพลัง

ท 1.1 ป.2/1
ป.
2/2
ป.2/3
ป.2/4
ป.2/5
ท 5.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3

การอํานวรรณกรรมสาหรับเด็กชุดสามัคคีคือ
พลัง โดยอํานออกเสียงและการอธิบาย
ความหมายคาและข๎อความ การตั้งคาถาม
และตอบคาถาม ระบุใจความสาคัญและ
รายละเอียดของเรื่องที่อําน การร๎องบทร๎อง
เลํนสาหรับเด็ก และการทํองบทอาขยาน จะ
ชํวยให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ตํอเรื่องที่อําน
มากขึ้น สามารถนาข๎อคิด ที่ได๎จากการอําน
หรือการฟ๓งวรรณกรรมสาหรับเด็กไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎

12

น้าหนัก
คะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

13

รักแท้ของแม่

ท 1.1 ป.2/1
ป.
2/2
ป.2/3
ป.2/4
ท 3.1 ป.2/4
ท 5.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3

การอํานวรรณกรรมสาหรับเด็กชุดรักแท๎ของ
แมํ โดยอํานออกเสียงและการอธิบาย
ความหมายคาและข๎อความ ตั้งคาถาม และ
ตอบคาถาม ระบุใจความสาคัญและ
รายละเอียดของเรื่องที่อําน ระบุข๎อคิด จาก
การอํานเพื่อนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน ร๎องบท
ร๎องเลํนสาหรับเด็กในท๎องถิ่นและทํองจาบท
อาขยานและบทร๎อยกรอง ที่มีคุณคํา

14

14

สักวาพูดจาให้รู้คิด

ท 1.1 ป.2/1
ป.
2/2
ป.2/3
ป.2/4
ท 5.1 ป.2/1
ป.2/3

การอํานวรรณกรรมสาหรับเด็กชุดสักวาพูดจา
ให๎รู๎คิด โดยอํานออกเสียงและการอธิบาย
ความหมายคาและข๎อความในนิทาน เรื่องสั้น
และบทร๎อยกรอง การตั้งคาถามและตอบ
คาถาม ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
ของเรื่องที่อําน การทํองบทอาขยาน และระบุ
ข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือการฟ๓งวรรณกรรม
สาหรับเด็กไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎

14

15

ของขวัญวันเกิด

ท 1.1 ป.2/1
ป.
2/2
ป.2/3
ป.2/4
ท 5.1 ป.2/1

การอํานวรรณกรรมสาหรับเด็กชุดของขวัญวัน
เกิด ต๎องฝึกอํานออกเสียง และอธิบาย
ความหมายคาและข๎อความ การตั้งคาถามและ
ตอบคาถาม ระบุใจความสาคัญและ
รายละเอียดของเรื่อง ที่อําน ระบุข๎อคิดที่ได๎
จากการอํานหรือการฟ๓งวรรณกรรมสาหรับ
เด็กเพื่อนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน

10

ท ๑31๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๒

0๐ ชั่วโมง

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ
วรรณคดีและวรรณกรรม พร๎อมอธิบายความหมายของคา และประโยค อํานหนังสือที่มีคุณคําตาม
ความสนใจอยํางสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อําน และปฏิบัติตามข๎อเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง และ
ข๎อเสนอแนะ อธิบายความหมายของข๎อมูลจากการอํานแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ บันทึกประจาวัน เขียนจดหมายลาครู คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ทํองจาบท
อาขยานตามที่กาหนด และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค๑ เลํารายละเอียดจากเรื่องที่ฟ๓งและดู พร๎อมบอกสาระสาคัญ ตั้งคาถาม ตอบคาถาม และ
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๓งและดูอยํางมีมารยาท เขียนสะกดคาและ บอกความหมาย
ของคา ระบุชนิด หน๎าที่ของคาในประโยค แตํงประโยค คาคล๎องจอง และคาขวัญ ใช๎พจนานุกรม
ค๎นหาความหมายของคา และเลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ
ศึกษาและวิเคราะห๑วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองสาหรับเด็กเรื่อง วิชาหนาเจ๎า นิทานของ
เพื่อนเพลงกลํอมเด็กของคุณแมํ ชาดกสอนใจ และโอรสน๎อยพบพระบิดา เพื่อสรุปความรู๎และข๎อคิดที่
ได๎จากการอําน ไปปรับใช๎ในชีวิตประจาวัน
โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม
เพื่อให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน
ค๎นคว๎า หาความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพื่อหาข๎อมูล มีความ
รอบคอบในการทางาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การ
เขียน และการฟ๓ง นาความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.3/1 ป.3/2
ท 2.1 ป.3/1 ป.3/2
ท 3.1 ป.3/1 ป.3/2
ท 4.1 ป.3/1 ป.3/2
ท 5.1 ป.3/1 ป.3/2
รวม 31 ตัวชี้วัด

ป.3/3
ป.3/3
ป.3/3
ป.3/3
ป.3/3

ป.3/4
ป.3/4
ป.3/4
ป.3/4
ป.3/4

ป.3/5
ป.3/5
ป.3/5
ป.3/5

ป.3/6 ป.3/7 ป.3/8 ป.3/9
ป.3/6
ป.3/6
ป.3/6

โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

เวลามีคุณค่า

ท 1.1 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5
ป.3/9
ท 4.1 ป.3/1

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง เวลามีคุณคํา จะต๎อง อําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และอธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความตั้งคาถาม
และตอบคาถาม ลาดับเหตุการณ๑และ
คาดคะเนเหตุการณ๑
โดยระบุ
เหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพื่อ
นาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจาวัน มีมารยาทในการอําน รวมถึง
การเขียนสะกดคาและบอกความหมายของ
คาที่มีตัวสะกดและคาที่ ไมํมีตัวสะกดได๎
อยํางถูกต๎อง

16

2

สนุกแบบไทย

ท 1.1 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5
ท 2.1 ป.3/1
ป.3/6
ท 4.1 ป.3/1

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง สนุกแบบไทย จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของคาและข๎อความตั้ง
คาถามและตอบคาถาม ลาดับเหตุการณ๑
และคาดคะเนเหตุการณ๑
โดย
ระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด
เพื่อนาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจาวัน คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดอยํางมีมารยาทในการเขียน เขียน
สะกดคาและบอกความหมายของคา

16

ลาดับ
มาตรฐานการ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
3 พระสรรพสิทธิ์
ท 1.1 ป.3/1
ป.3/
2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5
ท 3.1 ป.3/4
ป.3/5
ป.3/6
ท 4.1 ป.3/1

4

บ้านบางระจัน

ท 1.1 ป.3/1
ป.3/
2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5
ท 2.1 ป.3/1
ท 3.1 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/6
ท 4.1 ป.3/1

สาระสาคัญ
การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง พระสรรพสิทธิ์ จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของคาและข๎อความตั้ง
คาถามและตอบคาถาม ลาดับเหตุการณ๑และ
คาดคะเนเหตุการณ๑
โดยระบุ
เหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพื่อ
นาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจาวัน การพูดแสดงความ คิดเห็น
การพูดสื่อสาร จะต๎องมีความชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค๑ และมีมารยาทในการพูด การ
เขียนสะกดคา และบอกความหมายของคา
จะต๎องเข๎าใจหลักการผันวรรณยุกต๑กับอักษร
กลาง อักษรสูง และอักษรต่า
การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง บ๎านบางระจัน จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของคาและข๎อความตั้ง
คาถามและตอบคาถาม ลาดับเหตุการณ๑
และคาดคะเนเหตุการณ๑
โดย
ระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด
เพื่อนาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจาวัน การคัดลายมือ
ตัว
บรรจงเต็มบรรทัด การฟ๓งและดูสื่อ ที่ให๎
ความรู๎และความบันเทิง แล๎วสรุป
สาระสาคัญและพูดแสดงความคิดเห็นได๎
อยํางมีมารยาท เขียนสะกดคาและบอก
ความหมายของคาควบกล้า และคาที่มี
อักษรนา

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
13

17

ลาดับ
มาตรฐานการ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
3 พระสรรพสิทธิ์
ท 1.1 ป.3/1
ป.3/
2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5
ท 3.1 ป.3/4
ป.3/5
ป.3/6
ท 4.1 ป.3/1

4

บ้านบางระจัน

ท 1.1 ป.3/1
ป.3/
2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5
ท 2.1 ป.3/1
ท 3.1 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/6
ท 4.1 ป.3/1

สาระสาคัญ
การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง พระสรรพสิทธิ์ จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของคาและข๎อความตั้ง
คาถามและตอบคาถาม ลาดับเหตุการณ๑และ
คาดคะเนเหตุการณ๑
โดยระบุ
เหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพื่อ
นาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจาวัน การพูดแสดงความ คิดเห็น
การพูดสื่อสาร จะต๎องมีความชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค๑ และมีมารยาทในการพูด การ
เขียนสะกดคา และบอกความหมายของคา
จะต๎องเข๎าใจหลักการผันวรรณยุกต๑กับอักษร
กลาง อักษรสูง และอักษรต่า
การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง บ๎านบางระจัน จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของคาและข๎อความตั้ง
คาถามและตอบคาถาม ลาดับเหตุการณ๑
และคาดคะเนเหตุการณ๑
โดย
ระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด
เพื่อนาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจาวัน การคัดลายมือ
ตัว
บรรจงเต็มบรรทัด การฟ๓งและดูสื่อ ที่ให๎
ความรู๎และความบันเทิง แล๎วสรุป
สาระสาคัญและพูดแสดงความคิดเห็นได๎
อยํางมีมารยาท เขียนสะกดคาและบอก
ความหมายของคาควบกล้า และคาที่มี
อักษรนา

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
13

17

ลาดับ
มาตรฐานการ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
5 ฝันร้ายของก้อง
ท 1.1 ป.3/1
ป.3/
2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5
ท 2.1 ป.3/1
ป.3/4
ป.3/6
ท 4.1 ป.3/1

6

ตนเป็นที่พึ่ง
แห่งตน

ท 1.1 ป.3/1
ป.3/
2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5
ท 3.1 ป.3/4
ป.3/6
ท 4.1 ป.3/1
ป.3/3
ท 5.1 ป.3/2

สาระสาคัญ
การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ฝ๓นร๎ายของก๎อง จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของคาและข๎อความตั้ง
คาถามและตอบคาถาม ลาดับเหตุการณ๑และ
คาดคะเนเหตุการณ๑
โดยระบุ
เหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพื่อ
นาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจาวัน การคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด การเขียนจดหมายลา
ครู จะต๎องเขียนให๎ถูกต๎องตามรูปแบบ การ
เขียน และมีมารยาทในการเขียน เขียนสะกด
คาและบอกความหมายของ คาที่มีตัวการันต๑
คาที่ใช๎ รร คาที่
ประ
วิสรรชนีย๑ และคาที่ไมํประวิสรรชนีย๑
การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ตนเป๕นที่พึ่งแหํงตน
จะต๎องอํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว
และอธิบายความหมายของคาและข๎อความ
ตั้งคาถามและตอบคาถาม ลาดับเหตุการณ๑
และคาดคะเนเหตุการณ๑ โดยระบุเหตุผล
ประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพื่อนาไป
ปรับใช๎ให๎ เกิดประโยชน๑ได๎ในชีวิตประจาวัน
การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก
จากเรื่องที่ฟ๓งและดู จะต๎องมีมารยาทในการ
พูด เขียนสะกดคาและบอกความหมายของ
คาที่ใช๎ บัน บรร คาที่มี ฤ ฤๅ และคาพ๎อง
ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของคา
รู๎จักเพลงพื้นบ๎าน เพื่อปลูกฝ๓งความ
ชื่นชมวัฒนธรรมท๎องถิ่น

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
13

17

ลาดับ
มาตรฐานการ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
7 ความเพียร
ท 1.1 ป.3/1
ป.3/
2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5
ท 2.1 ป.3/5
ป.3/6
ท 4.1 ป.3/2
ป.3/4

สาระสาคัญ
การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ความเพียร จะต๎องอําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และอธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความตั้งคาถาม
และตอบคาถาม ลาดับเหตุการณ๑และ
คาดคะเนเหตุการณ๑
โดยระบุ
เหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพื่อ
นาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจาวัน การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ จะต๎องมีมารยาทในการ
เขียน ระบุชนิดและหน๎าที่ของคาในประโยค
และการนาคาชนิดตํางๆ มาแตํงประโยค

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
20

8

เที่ยวไปได้ความรู้

ท 1.1 ป.3/1
ป.3/
2
ป.3/3
ป.3/5
ป.3/6
ป.3/9
ท 4.1 ป.3/6

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง เที่ยวไปได๎ความรู๎ จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของคาและข๎อความตั้ง
คาถามและตอบคาถาม สรุปความรู๎และ
ข๎อคิด เพื่อนาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎
ในชีวิต ประจาวัน เลือกอํานหนังสือตาม
ความสนใจได๎เหมาะสมกับวัย และมี
มารยาท ในการอําน ตลอดจนเลือกใช๎
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได๎
เหมาะสมกับกาลเทศะ

11

9

ถักทอเส้นใย
ไทยทาเอง

ท 1.1 ป.3/1
ป.3/
2
ป.3/3
ป.3/5
ท 2.1 ป.3/2
ป.3/6
ท 4.1 ป.3/5
ท 5.1 ป.3/4

การอํานออกเสียงคา และข๎อความจากวรรณกรรม
เรื่อง ถักทอเส๎นใย ไทยทาเอง จะต๎องอํานออก
เสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และอธิบาย
ความหมายของ คาและข๎อความตั้งคาถามและ
ตอบคาถาม สรุปความรู๎และข๎อคิด เพื่อนาไปปรับ
ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ในชีวิต ประจาวัน เขียน
บรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว๑ สิ่งของ
สถานที่ ได๎ตามขั้นตอนการเขียนบรรยาย และมี
มารยาทในการเขียน เลือกใช๎คาในการแตํง
คาคล๎องจอง คาขวัญ และทํองจาบทอาขยาน
ตามที่กาหนดอยํางเห็นคุณคํา

16

ลาดับ
มาตรฐานการ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
10 บันทึกของหนึ่ง
ท 1.1 ป.3/1
ป.3/
2
ป.3/3
ป.3/5
ป.3/7
ป.3/8
ท 2.1 ป.3/3

11

วิชาหนาเจ้า

12

นิทานของเพื่อน

ท 1.1 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/5
ท 2.1 ป.3/1
ท 5.1ป.3/1
ป.3/3
ป.3/4
ท 1.1 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/5
ท 5.1ป.3/1
ป.3/3

สาระสาคัญ
การอํานออกเสียงคา และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง บันทึกของหนึ่ง จะต๎องอําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และอธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความตั้งคาถาม
และตอบคาถาม สรุปความรู๎และข๎อคิด เพื่อ
นาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจาวัน อํานข๎อเขียนเชิงอธิบายและ
ปฏิบัติตามคาสั่งหรือข๎อแนะนาได๎อยําง
ถูกต๎อง อธิบายความหมายของข๎อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ และการ
เขียนบันทึกประจาวันได๎อยํางสม่าเสมอ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
11

การอํานเรื่อง วิชาหนาเจ๎า จะต๎องอํานออก
เสียงคา ข๎อความ ได๎ถูกต๎องตามหลักการ
อําน อธิบายความหมายของคาและข๎อความ
ที่อําน ตั้งคาถามและตอบคาถามเพื่อสรุป
ใจความสาคัญ คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด สรุปความรู๎และระบุข๎อคิดจากเรื่อง
ที่อํานเพื่อนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน และ
ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนด

10

การอํานเรื่อง นิทานของเพื่อน จะต๎อง อําน
ออกเสียงคา ข๎อความ ได๎ถูกต๎องตาม
หลักการอําน อธิบายความหมายของคาและ
ข๎อความที่อําน ตั้งคาถามและตอบคาถาม
เพื่อสรุปใจความสาคัญ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน พร๎อมกับสรุป
ความรู๎และระบุข๎อคิดจากเรื่องที่อํานเพื่อ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน

10

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/5
ท 5.1ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3

13

เพลงกล่อมเด็กของ
คุณแม่

14

วิชาหนาเจ้า

ท 1.1 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/5
ท 2.1 ป.3/1
ท 5.1ป.3/1
ป.3/3
ป.3/4

15

นิทานของเพื่อน

ท 1.1ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/5
ท 5.1ป.3/1
ป.3/3

สาระสาคัญ
การอํานเรื่อง เพลงกลํอมเด็กของคุณแมํ
ต๎องอํานออกเสียงคา ข๎อความ ได๎ถูกต๎อง
ตามหลักการอําน อธิบายความหมายของคา
และข๎อความที่อําน ตั้งคาถามและตอบ
คาถามเพื่อสรุปใจความสาคัญ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อําน รู๎จักเพลง
พื้นบ๎านและเพลงกลํอมเด็ก เพื่อปลูกฝ๓ง
ความชื่นชมวัฒนธรรมท๎องถิ่นพร๎อมกับสรุป
ความรู๎และระบุข๎อคิดจากเรื่องที่อํานเพื่อ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
การอํานเรื่อง วิชาหนาเจ๎า จะต๎องอํานออก
เสียงคา ข๎อความ ได๎ถูกต๎องตามหลักการ
อําน อธิบายความหมายของคาและ
ข๎อความที่อําน ตั้งคาถามและตอบคาถาม
เพื่อสรุปใจความสาคัญ คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด สรุปความรู๎และระบุ
ข๎อคิดจากเรื่องที่อํานเพื่อนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน และทํองจาบทอาขยาน
ตามที่กาหนด
การอํานเรื่อง นิทานของเพื่อน จะต๎อง อําน
ออกเสียงคา ข๎อความ ได๎ถูกต๎องตาม
หลักการอําน อธิบายความหมายของคาและ
ข๎อความที่อําน ตั้งคาถามและตอบคาถาม
เพื่อสรุปใจความสาคัญ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน พร๎อมกับสรุป
ความรู๎และระบุข๎อคิดจากเรื่องที่อํานเพื่อ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
8

10

10

ลาดับ
ที่
16

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เพลงกล่อมเด็กของ
คุณแม่

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/5
ท 5.1ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3

สาระสาคัญ
การอํานเรื่อง เพลงกลํอมเด็กของคุณแมํ
ต๎องอํานออกเสียงคา ข๎อความ ได๎ถูกต๎อง
ตามหลักการอําน อธิบายความหมายของคา
และข๎อความที่อําน ตั้งคาถามและตอบ
คาถามเพื่อสรุปใจความสาคัญ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อําน รู๎จักเพลง
พื้นบ๎านและเพลงกลํอมเด็ก เพื่อปลูกฝ๓ง
ความชื่นชมวัฒนธรรมท๎องถิ่นพร๎อมกับสรุป
ความรู๎และระบุข๎อคิดจากเรื่องที่อํานเพื่อ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
8

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑4๑๐๑ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว และบทร๎อยกรอง พร๎อมอธิบาย
ความหมายของคา ประโยค และสานวน อํานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กาหนด ตอบคาถาม แยก
ข๎อเท็จจริง และข๎อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ๑ สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อําน คัดลายมือตัว
บรรจง เขียนสื่อสารด๎วยแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด เขียนยํอความ เขียนจดหมาย
เขียนบันทึก และเขียนรายงาน เขียนเรื่องตามจินตนาการ จาแนกข๎อเท็จจริง และข๎อคิดเห็น พูดสรุป
ความ พูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น ตั้งคาถามและตอบคาถาม พูดรายงานเรื่องที่ศึกษาจากการฟ๓ง
และดูอยํางมีมารยาท สะกดคาและบอกความหมายของคา ระบุชนิด หน๎าที่ของคาในประโยค แตํง
ประโยค บทร๎อยกรองและคาขวัญ บอกความหมายของสานวน การใช๎พจนานุกรม เปรียบเทียบ
ภาษาไทยกับภาษาถิ่น ร๎องเพลงพื้นบ๎าน ทํองจาบทอาขยาน และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความ
สนใจ
ศึกษาและวิเคราะห๑วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองสาหรับเด็กเรื่อง ไมํอยากเป๕นควาย สิงโต
เจ๎าป๓ญญา เลํนกลางแจ๎ง ต๎นไม๎ เรื่องของมําเหมี่ยว บ๎านพิลึก โทรทัศน๑เป๕นเหตุ และนางในวรรณคดี
เพื่อระบุและอธิบายข๎อคิดที่ได๎จากการอํานไปปรับใช๎ในชีวิตจริง
โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน
กระบวน การคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม
เพื่อให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน
ค๎นคว๎าหาความรู๎ จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพื่อหาข๎อมูล มีความ
รอบคอบในการทางาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การ
เขียน และการฟ๓ง นาความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.4/1 ป.4/2
ท 2.1 ป.4/1 ป.4/2
ท 3.1 ป.4/1 ป.4/2
ท 4.1 ป.4/1 ป.4/2
ท 5.1 ป.4/1 ป.4/2
รวม 33 ตัวชี้วัด

ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8
ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8
ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6
ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7
ป.4/3 ป.4/4

โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนั
(ชั่วโมง ก
)
คะแนน

1

มาตราตัวสะกด

ท 2.1 ป.4/1
ท 3.1 ป.4/2
ป.4/6
ท 4.1 ป.4/1

การเขียนสะกดคาและบอกความหมายของ
คาอยํางถูกต๎อง การคัดลายมือตามรูปแบบ
การพูดสรุปความจากการฟ๓ง และดู รวมทั้ง
มีมารยาทในการฟ๓งและดู ชํวยให๎การสื่อสาร
สัมฤทธิ์ผล

11

2

อักษรควบ อักษรนา

ท 1.1 ป.4/1
ท 2.1ป.4/6
ป.4/8
ท 3.1ป.4/5
ป.4/6
ท 4.1 ป.4/1

การสะกดคา และบอกความหมายของคา
ชํวยให๎การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ
บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง การเขียนบันทึก
และการเขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า การ
พูดเรื่องที่ศึกษาค๎นคว๎า รวมทั้งการมี
มารยาทในการเขียน มารยาทในการพูด ทา
ให๎การใช๎ภาษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

11

3

การผันวรรณยุกต์

ท 1.1 ป.4/2
ป. 4/3
ป. 4/4
ป. 4/6
ป. 4/7
ป. 4/8
ท 4.1 ป.4/1

การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ ในเวลาที่
กาหนด แล๎วตอบคาถามอธิบายความหมาย
ของคา ประโยค และสานวน แยก
ข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น สรุปความรู๎และ
ข๎อคิดจากเรื่อง เพื่อนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน อํานหนังสือที่มีคุณคํา ตาม
ความสนใจอยํางสม่าเสมอ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่อําน สะกดคาและ
บอกความหมายของคาในบริบทตํางๆ

11

4

คาในภาษาไทย

ท 2.1 ป.4/3
ป.4/4
ป.4/8
ท 4.1 ป.4/2

การมีความรู๎เรื่อง ชนิดและหน๎าที่ของคา
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพ
ความคิด และมีมารยาทในการเขียน ชํวย
พัฒนาการเขียนยํอความได๎

10

ลาดับ
มาตรฐานการ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
5 ประโยค ถ้อยคา
ท 1.1 ป.4/4
สานวน
ท 2.1 ป.4/5
ป.4/8
ท 3.1 ป.4/1
ป.4/3
ท 4.1 ป.4/4
ป.4/6
6

เครื่องหมาย วรรค ท 1.1 ป.4/1
ตอน
ท 5.1 ป.4/3

7

คาพ้อง

8

คาขวัญ

ท 1.1 ป.4/1
ท 4.1 ป.4/1
ป.4/3
ป.4/5
ท 5.1 ป.4/4
ท 1.1 ป.4/5
ท 2.1ป.4/2
ป.4/7
ท 4.1ป.4/5
ป.4/7
ท 5.1 ป.4/3

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
11
อยํางมีมารยาทได๎นั้นมาจากการศึกษาเรื่อง
การแตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา
และการบอกความหมายของสานวน การพูด
แสดงความรู๎ ความคิดเห็น และความรู๎สึก
จะต๎องแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อําน ฟ๓ง และดู
การอํานออกเสียงและการบอกความหมาย
9
ของบทร๎อยแก๎วและบท ร๎อยกรองที่
ประกอบด๎วยอักษรยํอและเครื่องหมาย
วรรคตอน จะต๎องอํานให๎ถูกต๎องตาม
อักขรวิธี และสามารถ
ร๎องเพลง
พื้นบ๎านได๎
การสะกดคาและบอกความหมายของ คา
9
พ๎องที่อยูํในบริบทตํางๆ ใช๎พจนานุกรมค๎นหา
ความหมายของคา อํานออกเสียงและ
ทํองจาบทอาขยานที่เป๕นร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง
และแตํงบทร๎อยกรองเองได๎
การเขียนคาขวัญและเขียนเรื่องตาม
8
จินตนาการจะต๎องใช๎คาได๎ชัดเจนและ
เหมาะสม สามารถคาดคะเนเหตุการณ๑จาก
เรื่องที่อํานโดยระบุเหตุผลประกอบ และ
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษา
ถิ่น รวมไปถึงร๎องเพลงพื้นบ๎านได๎
สาระสาคัญ

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

9

ไม่อยากเป็นควาย

ท 1.1 ป.4/1
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/6
ท 4.1 ป.4/6

การอํานเรื่องสั้นในเวลาที่กาหนดต๎องอําน
ออกเสียงได๎ถูกต๎อง อธิบายความหมายของ
คา ประโยค และสานวน ตอบคาถาม สรุป
ความรู๎ และข๎อคิดจากเรื่องที่อํานเพื่อ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน

7

10

สิงโตเจ้าปัญญา

ท 1.1 ป.4/1
ป.4/2
ป.4/3
ท 5.1 ป.4/1

การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อย
กรอง จะต๎องอธิบายความหมายของคา
ประโยค สานวน และสามารถระบุข๎อคิดที่
ได๎จากนิทานเพื่อนาไปปรับใช๎ ในชีวิตจริง
ได๎

9

11

เล่นกลางแจ้ง

ท 1.1 ป.4/1 การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ
ป.4/2
บทร๎อยกรอง จะต๎องอธิบายความหมายของ
ท 5.1 ป.4/2 คา ประโยค สานวน และสามารถอธิบาย
ข๎อคิดที่ได๎จากเรื่องที่อํานเพื่อนาไปใช๎ใน
ชีวิตจริงได๎

7

12

ต้นไม้

ท 1.1 ป.4/1
ป.4/3
ป.4/5
ป.4/6
ท 2.1 ป.4/2
ป.4/8
ท 3.1 ป.4/6

การอํานเรื่องสั้นต๎องอํานออกเสียงบอก
ความหมายให๎ถูกต๎อง จับใจความเรื่องที่
อําน และอํานในเวลาที่กาหนด พร๎อมทั้ง
ตอบคาถามจากเรื่องที่อําน คาดคะเน
เหตุการณ๑ ระบุความรู๎และข๎อคิดเพื่อ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งเขียนคา
ขวัญโดยใช๎คาได๎ถูกต๎อง ชัดเจน และ
เหมาะสม ตลอดจนมีมารยาทในการเขียน

12

13

เรื่องของม่าเหมี่ยว

ท 1.1 ป.4/1
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/6
ป.4/8
ท 5.1 ป.4/2

การอํานวรรณกรรมเรื่อง เรื่องของมําเหมี่ยว
ต๎องอํานออกเสียง บอกความหมายของคา
และสานวนให๎ถูกต๎อง จับใจความสาคัญจาก
เรื่องที่อําน และอํานตามเวลาที่กาหนด
พร๎อมทั้งตอบคาถามจากเรื่องที่อําน สรุป
ความรู๎และข๎อคิดเพื่อนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน อธิบายข๎อคิด ที่ได๎จากการ
อํานเพื่อนาไปใช๎ในชีวิตจริง ตลอดจนมี
มารยาทในการอําน

8

ลาดับ
มาตรฐานการ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.4/1
14 บ้านพิลึก
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/6

15

โทรทัศน์เป็นเหตุ

16

นางในวรรณคดี

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
การอํานวรรณกรรมเรื่อง บ๎านพิลึก จะต๎อง
9
อํานออกเสียง อธิบายความหมายของคาให๎
ถูกต๎อง จับใจความสาคัญของเรื่องที่อําน
พร๎อมทั้งตอบคาถามจากเรื่องที่อําน สรุป
ความรู๎และข๎อคิดเพื่อนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
ท 1.1 ป.4/1 การอํานวรรณกรรมเรื่อง โทรทัศน๑เป๕นเหตุ
12
ป.4/2 ต๎องอํานออกเสียง อธิบายความหมายของ
ป.4/3 คาให๎ถูกต๎อง จับใจความสาคัญของเรื่อง ที่
ป.4/6 อําน และอํานในเวลาที่กาหนด พร๎อมทั้ง
ป.4/7 ตอบคาถามจากเรื่องที่อําน สรุปความรู๎
ป.4/8 และข๎อคิดเพื่อนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อําน
ตลอดจนมีมารยาทในการอําน
16
ท 1.1 ป.4/1 การอํานเรื่อง นางในวรรณคดี จะต๎อง อําน
ป.4/2 ออกเสียง อธิบายความหมายของคาและ
ป.4/3 สานวนให๎ถูกต๎อง จับใจความสาคัญของเรื่อง
ป.4/6 ที่อําน และอํานในเวลาที่กาหนด พร๎อมทั้ง
ท 2.1 ป.4/3 ตอบคาถามจากเรื่องที่อําน สรุปความรู๎
ท 5.1 ป.4/1 และข๎อคิดเพื่อนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
ป.4/
2 ตลอดจนเขียนแผนภาพโครงสร๎างจากการ
อําน
สาระสาคัญ

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง พร๎อมอธิบาย
ความหมายของคา ประโยค และข๎อความที่เป๕นการบรรยายและการพรรณนา อํานงานเขียนเชิง
อธิบาย และปฏิบัติตามคาสั่งหรือข๎อแนะนา อํานหนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจอยํางสม่าเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเรื่องที่อําน อธิบายความหมายโดยนัย การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด การเขียนยํอความ การเขียนจดหมายการเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนแสดง
ความรู๎สึกและความคิดเห็น การกรอกแบบรายการตํางๆ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟ๓งและดู ฝึกตั้งคาถามและตอบคาถาม พูด
รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟ๓งและดูได๎อยํางมีมารยาท การระบุชนิดและหน๎าที่
ของคาและการจาแนกสํวนประกอบของประโยค การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ
ศึกษาและวิเคราะห๑วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองสาหรับเด็กเรื่อง นิทานพื้นบ๎านไทย น๎อม
ราลึก พระคุณครู เพลินอํานงานพระราชนิพนธ๑ กระเช๎าใบน๎อยของนางสีดา แมํโพสพ มิตรแท๎ พระ
สังข๑พบพระบิดา พระมารดา และบัวน๎อยคํอยคลี่บาน เพื่อระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน
กระบวน การคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม
เพื่อให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน
ค๎นคว๎าหาความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพื่อหาข๎อมูล มีความ
รอบคอบในการทางาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การ
เขียน และการฟ๓ง นาความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.5/1 ป.5/2
ท 2.1 ป.5/1 ป.5/2

ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 ป.

5/9
ท 3.1 ป.5/1 ป.5/2
ท 4.1 ป.5/1 ป.5/2
ท 5.1 ป.5/1 ป.5/2
รวม 33 ตัวชี้วัด

ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7
ป.5/3 ป.5/4

โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ท 1.1 ป.5/1 การอํานบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง 10
ป.5/8 จะต๎องอํานออกเสียงคาให๎ถูกต๎องตาม
หลักการอําน และมีมารยาทในการ
อําน

1

การอ่านคา
ในภาษาไทย

2

ชนิดของคา

ท 1.1 ป.5/4
ท 2.1 ป.5/1
ป.5/9
ท 4.1 ป.5/1

การจับใจความสาคัญเรื่องที่อําน
จะต๎องแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น
จากเรื่องที่อําน การคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดให๎
ถูกต๎องและสวยงามตามหลักการ
เขียนอักษร และมารยาทในการเขียน
การศึกษาเรื่องชนิดของคา
ทาให๎ระบุชนิดและหน๎าที่ของคาใน
ประโยคได๎

9

3

ประโยค

ท 2.1 ป.5/4
ท 3.1 ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3
ป.5/4
ป.5/5
ท 4.1 ป.5/2

การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เป๕น
การอํานและเขียนสรุปใจความสาคัญ
ของเรื่องให๎มีความกะทัดรัดและ
ชัดเจน การพูดแสดงความคิดเห็นและ
การพูดรายงานนั้น ผู๎พูดต๎องฝึกจับ
ใจความจากเรื่องที่ฟ๓งและดู พร๎อมกับ
วิเคราะห๑ความนําเชื่อถืออยํางมี
เหตุผล รวมถึงต๎องมีมารยาทในการ
ฟ๓ง การดู และการพูด สํวนการ
จาแนกประโยค จะต๎องรู๎จักประโยค
และสํวนประกอบของประโยค

8

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท 2.1 ป.5/2
ป.5/3
ท 4.1 ป.5/5

4

ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย

5

กาพย์ยานี 11

ท 2.1 ป.5/5
ป.5/6
ท 4.1 ป.5/6
ท 5.1 ป.5/4

6

ถ้อยคา
สานวนไทย

ท 1.1 ป.5/2
ป.5/3
ท 2.1 ป.5/7
ป. 5/8
ท 4.1 ป.5/7

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
การเขียนสื่อสารเพื่อถํายทอดความรู๎
9
ความคิดจากผู๎เขียนไปยังผู๎อําน
จะต๎องรู๎จักเลือกใช๎คาให๎ถูกต๎อง
ชัดเจน และเหมาะสม แผนภาพโครง
เรื่องและแผนภาพความคิดนาไปใช๎
พัฒนางานเขียนได๎ สํวนคาที่ใช๎ใน
ภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยแท๎และคา
ยืมจากตํางประเทศ จึงต๎องวิเคราะห๑
ให๎รู๎ถึงลักษณะของคาเพื่อสามารถ
นาไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง
การเขียนจดหมาย การเขียนแสดง
10
ความรู๎สึกและความคิดเห็น การแตํง
กาพย๑ยานี 11 มีวิธีการเขียนที่
แตกตํางกัน ผู๎เรียนต๎องศึกษาทา
ความเข๎าใจ และฝึกเขียน เพื่อให๎
สื่อสารได๎ตรงตามเจตนา การทํองจา
บทอาขยานตามที่กาหนด และบท
ร๎อยกรองได๎อยํางเห็นคุณคํา
การอํานข๎อความที่เป๕นการบรรยาย
12
และการพรรณนาให๎เขียน
ความหมายของคา ประโยค และ
ข๎อความ และอธิบาย ความหมาย
โดยนัยจากเรื่องที่อําน การเขียน
เรื่องตามจินตนาการ ต๎องเขียนให๎
ผู๎อํานเห็นภาพเกิดจินตนาการ สํวน
การกรอกแบบรายการตํางๆ จะต๎อง
กรอกข๎อมูลให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน เพื่อ
ประโยชน๑ของตนเอง
สาระสาคัญ

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.5/6
ท 4.1 ป.5/4

7

ราชาศัพท์

8

ภาษาไทย ภาษาถิ่น

ท 1.1 ป.5/5
ป.5/7
ท 4.1 ป.5/3

9

นิทานพื้นบ้านไทย

ท 1.1 ป.5/1
ป.5/2
ท 5.1 ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3

๑๐

น้อมราลึกพระคุณครู

ท 1.1 ป.5/1
ป.5/2
ป.5/5
ท 5.1 ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3

สาระสาคัญ
การเขียนเชิงอธิบายจะมุํงอธิบาย
แนะนา หรือออกคาสั่งให๎ผู๎อําน
ปฏิบัติตาม สํวน คาราชาศัพท๑เป๕นคา
ที่ใช๎กับบุคคลระดับ ตํางๆ
การอํานเพื่อการวิเคราะห๑และแสดง
ความคิดเห็น นาไปสูํการเลือกอําน
หนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจ
นาไปใช๎ในการดาเนินชีวิตได๎ สํวน
การศึกษาภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่น ควรเปรียบเทียบ
ความหมายและการใช๎ เพื่อให๎
สามารถนาคามาใช๎ในการสื่อสารได๎
อยํางถูกต๎อง
การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วเรื่อง
พระเจ๎าสายน้าผึ้งและพระนางสร๎อย
ดอกหมาก จะต๎องอํานออกเสียงคา
ให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธี อธิบาย
ความหมายของคา สรุปใจความ
สาคัญจากเรื่องที่อํานระบุความรู๎
และข๎อคิดที่ได๎ พร๎อมอธิบายคุณคํา
จากเรื่องที่อําน และสามารถนา
ความรู๎และข๎อคิดที่ได๎ไปใช๎
ประโยชน๑ ในชีวิตจริงได๎
การอํานออกเสียงวรรณกรรมเรื่อง
น๎อมราลึกพระคุณครู จะต๎องอําน
ออกเสียงคาให๎ถูกต๎องตามหลักการ
อําน อธิบายความหมายของคา
ประโยค และข๎อความที่เป๕นการ
บรรยายและการพรรณนา วิเคราะห๑
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
เพื่อสรุปเรื่อง บอกความรู๎และข๎อคิด
ที่ได๎ พร๎อมอธิบายคุณคําจากเรื่องที่
อําน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
14

8

9

9

ชื่อ
ลาดับ หน่วย
ที่
การ
เรียน
๑๑ เพลิน
อ่าน
งาน
พระ
ราช
นิพนธ์

12

๑๓

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ท 1.1
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3
ป.5/5
ท 5.1
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4
กระเช้า ท 1.1
ใบน้อย ป.5/1
ของ
ป.5/2
นางสี ท 5.1
ดา
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3

การอํานออกเสียงกลอนบทละคร เรื่อง เงาะปุา ตอน คนังและไม๎ไผํ 12
ไปเที่ยวปุา จะต๎องอํานให๎ถูกต๎อง
ตามหลักการอํานกลอนบทละคร อธิบายความหมายของคา
ประโยค และข๎อความ สรุปเรื่อง อธิบายคุณ
คําของเรื่อง สามารถนาความรู๎และข๎อคิดที่ได๎ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิต
จริง และทํองจาบทร๎อยกรองตามที่กาหนด

การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วจากนิทานเรื่อง กระเช๎าสีดา จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลัก
การอําน อธิบายความหมายของคา ประโยค และข๎อความ สรุป
ใจความสาคัญ บอกข๎อคิดและอธิบายคุณ
คําจากเรื่องที่อําน และสามารถนาความรู๎และข๎อคิดที่ได๎ไปใช๎ประ
โยชน๑ในชีวิตจริงได๎

8

แม่
โพสพ

การอํานวรรณกรรมเรื่อง แมํโพสพ จะต๎องอํานออกเสียงคาให๎
ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบายความหมายของคา วิเคราะห๑
และแสดงความคิดเห็น สรุปใจความสาคัญ บอกข๎อคิดและ
อธิบายคุณคําที่ได๎จากเรื่องที่อําน และสามารถนาความรู๎และ
ข๎อคิดที่ได๎ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจาวันได๎จริง และใช๎สานวน
ได๎อยํางถูกต๎อง

9

ท 1.1
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/5
ท 4.1
ป.5/7
ท 5.1
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3

ชื่อ
ลาดับ หน่วย มาตรฐานการ
ที่
การ เรียนรู้/ตัวชี้วัด
เรียน
๑๔ มิตรแท้ ท 1.1
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/5
ท 4.1
ป.5/7
ท 5.1
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3
๑๕ พระสังข์ ท 1.1
พบพระ ป.5/1
บิดาพระ ป.5/2
มารดา ป.5/3
ป.5/5
ท 5.1
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3
ป.5/4
๑๖ บัวน้อย ท 1.1
ค่อยคลี่ ป.5/1
บาน ป.5/2
ป.5/5
ป.5/7
ท 5.1
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

การอํานนิทานชาดกเรื่อง มิตรแท๎ จะต๎องอํานออกเสียงคาให๎
ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบายความหมายของคา วิเคราะห๑
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง สรุปใจความสาคัญ บอกข๎อคิด
และอธิบายคุณคําจากเรื่องที่อําน สามารถนาความรู๎และข๎อคิดที่
ได๎

10

การอํานออกเสียงวรรณคดีเรื่อง สังข๑ทอง ตอน พระสังข๑พบพระ
บิดาพระมารดา จะต๎องอํานให๎ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบาย
ความหมายของคา ประโยค และข๎อความ วิเคราะห๑และแสดง
ความคิดเห็น สรุปใจความสาคัญ บอกข๎อคิดและอธิบายคุณคํา
จากเรื่องที่อําน สามารถนาความรู๎และข๎อคิดที่ได๎ไปใช๎ประโยชน๑
ในชีวิตประจาวันได๎ และทํองจาบทร๎อยกรองได๎อยํางเห็นคุณคํา

13

การอํานออกเสียงวรรณกรรมเรื่อง
บัวน๎อยคํอยคลี่บาน
10
จะต๎องอํานให๎ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบายความหมายของคา
และข๎อความ
สรุปใจความสาคัญ บอกข๎อคิดและอธิบายคุณคําจากเรื่องที่อําน
สามารถนาความรู๎และข๎อคิดที่ได๎ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจาวันได๎
และเลือก อํานหนังสือที่มีคุณคํา
ตามความสนใจ อยํางสม่าเสมอ
จะชํวยให๎สามารถแสดงความคิด
เห็นและนาข๎อคิดที่ได๎รับเกี่ยวกับ
เรื่องที่อํานมาใช๎ประโยชน๑ได๎

ท ๑6๑๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา
160 ชั่วโมง

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียง คา คาคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรอง
งํายๆ วรรณคดีและวรรณกรรม พร๎อมอธิบายความหมายของคา ประโยค และข๎อความที่เป๕นโวหาร
อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคาสั่งหรือข๎อแนะนา อํานหนังสือตามความสนใจอยําง
สม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อําน สามารถอธิบายความหมายของข๎อมูลจากการอํานแผนผัง แผนที่
แผนภูมิ และกราฟการเขียนแผนภาพโครงเรื่องในการเขียนตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ การ
เขียนจดหมายการกรอกแบบรายการตํางๆ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด และ
สามารถเลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ ทํองจาบทอาขยานตามที่
กาหนด และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค๑ พูดโน๎ม
น๎าวอยํางมีเหตุผลและนําเชื่อถือ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา แสดงความคิดเห็นและ
ความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟ๓งและดู ฟ๓งคาแนะนา และปฏิบัติตามอยํางมีมารยาท พร๎อมบอกสาระสาคัญ
ของเรื่องที่ฟ๓งและดู และฝึกตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อําน ศึกษาและวิเคราะห๑
วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองสาหรับเด็กเรื่อง เหํจับระบา การเดินทางของพลายงาม จดแล๎วจา
นักสืบ ทองอิน ศึกไมยราพ สุภาษิตสอนจิตเตือนใจ กาเนิดมะกะโท และอาลา อาลัยเพื่อระบุข๎อคิดที่
ให๎จากการอํานทาให๎ปรับใช๎ในชีวิตประจาวัน
โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม
เพื่อให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน ค๎นคว๎า
หาความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพื่อหาข๎อมูล มีความรอบคอบใน
การทางาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การเขียน และการฟ๓ง
นาความรู๎ที่ให๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท 1.1
ป.
ท 2.1
ป.
ท 3.1
ป.
ท 4.1 ป.
ท 5.1
ป.
รวม 34

6/1 ป.6/2
6/1 ป.6/2
6/1 ป.6/2
6/1 ป.6/2
6/1 ป.6/2
ตัวชี้วัด

ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3

ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4

ป.6/5
ป.6/5
ป.6/5
ป.6/5

ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9
ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9
ป.6/6
ป.6/6

โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

การอ่านคาใน
ภาษาไทย

2

ชนิดของคาและ
หน้าที่ของคา

3

ถ้อยคาสานวน

มาตรฐานการเรียนรู้
เวลา
สาระสาคัญ
/ ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
ท 1.1 ป.6/8 ป.6/1 การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ
15
ป.6/9
บทร๎อยกรองต๎องอํานให๎ถูกต๎องตาม
ท 2.1 ป.6/3
หลักการอําน มีมารยาท ในการอําน
ท 3.1 ป.6/5
และเลือกอํานหนังสือตามความ
สนใจสามารถอธิบายคุณคําที่ได๎รับ
และ
นาไปพูดโน๎มน๎าวเชิญชวนให๎ผู๎อื่น
อํานหนังสือและเขียนแผนภาพ
ความคิด
จากเรื่องที่อําน
ท 2.1 ป.6/9 ป.6/1 การวิเคราะห๑ชนิดและหน๎าที่ของ
ท 4.1 ป.6/1
คาในประโยคจะชํวยให๎ใช๎
ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องการคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัดจะต๎องคัดให๎ถูกต๎อง
ตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทยและมารยาทในการ
เขียน
ท 1.1 ป.6/1 ป.6/2 การศึกษาทักษะการใช๎ภาษาไทย
ท 3.1 ป.6/2
โดยการอํานและอธิบาย
ป.6/3
ความหมายของสานวนโวหาร
ป.6/6
วิเคราะห๑เปรียบเทียบสานวนที่
ท 4.1 ป.6/6
เป๕นสุภาษิต คาพังเพย ฝึกฟ๓ง
และดูสื่อตํางๆ ให๎สามารถพูด
แสดงความรู๎ความเข๎าใจ ตั้ง
คาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
วิเคราะห๑ความนําเชื่อถือ ของสื่อ

4

8

น้าหนัก
คะแนน

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

4

ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย

5

คาราชาศัพท์

6

ประโยคในภาษาไทย

มาตรฐานการเรียนรู้
/ ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.6/1
ท 2.1 ป.6/2
ป.6/3
ท 4.1 ป.6/3

สาระสาคัญ

การใช๎คาที่มาจาก
ภาษาตํางประเทศจะต๎องเข๎าใจ
ความหมาย อํานออกเสียงให๎
ถูกต๎องชัดเจนสํวนการเขียน
สื่อสาร มีหลายรูปแบบจึงต๎อง
ศึกษาให๎เข๎าใจและเลือกสรรคาให๎
เหมาะสมรวมถึงต๎องรู๎จักการ
เขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อ
นาไปสูํการพัฒนางานเขียนตํางๆ
ท 2.1 ป.6/9 ป.6/6 การใช๎ภาษาไทยจะต๎องคานึงถึง
ท 3.1 ป.6/4
ระดับภาษา ในการสื่อสาร และ
ป.6/6
การพูดรายงานจะต๎องเรียง
ท 4.1 ป.6/2
เรียงลาดับขั้นตอนของเหตุการณ๑
ที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค๑ที่กาหนด
อยํางมีมารยาท สํวนการเขียน
จดหมายสํวนตัวจะต๎องเขียนให๎
ถูกต๎องตามรูปแบบและมีมารยาท
ในการเขียน
ท 2.1 ป.6/4 ป.6/3 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะชํวยให๎
สามารถพัฒนาการเขียนเรียงความและ
ป.6/7
การเขียนเรื่องตามจินตนาการได๎อยําง
ป.6/8
สร๎างสรรค๑ สํวนการกรอกแบบรายการ
ป.6/9
เป๕นการเขียนรายละเอียดตํางๆ ลงใน
ท 4.1 ป.6/4
แบบรายการเพื่อนาข๎อมูลที่กรอกไปใช๎

เวลา
(ชั่วโมง)
12

8

10

งาน การสื่อสารด๎วยการพูด หรือการ
เขียนจะต๎องเข๎าใจสํวนประกอบของ
ประโยค และเจตนาของผู๎สํงสาร จึงจะ
สามารถสื่อสารได๎เข๎าใจ และชัดเจน

7

บทร้อยกรอง

ท 1.1 ป.6/6
ท 2.1 ป.6/5
ท 4.1 ป.6/5

การอํานงานเขียนเชิงอธิบาย
คาสั่ง ข๎อแนะนา มุํงให๎ผู๎อําน
ปฏิบัติตามได๎อยํางถูกต๎อง สํวน
การเขียนยํอความและการแตํงบท
ร๎อยกรอง เป๕นการเขียนที่มี
รูปแบบเฉพาะ ต๎องศึกษาวิธีการ
เขียนและเลือกใช๎คาให๎เหมาะสม

8

น้าหนัก
คะแนน

มาตรฐานการ
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
8
ภาษาถิ่น
ท 1.1 ป.6/7
ท 3.1 ป.6/5
ป.6/6
ท 4.1 ป.6/2
ท 5.1 ป.6/2

9

เห่จับระบา

ท 1.1
ท 5.1
ป.6/3

10

การเดินทาง
ของพลายงาม

ท 1.1
ป.6/1
ท 5.1

11

จดแล้วจา

ท 1.1
ท 5.1

สาระสาคัญ

การอํานสัญลักษณ๑ แผนภูมิ แผนที่ จะต๎อง
เข๎าใจสัญลักษณ๑และบอกความหมายของ
ข๎อมูลได๎ ภาษาถิ่นเป๕นภาษาที่ใช๎สื่อสาร
เฉพาะถิ่นมีลักษณะถ๎อยคาและสาเนียงที่เป๕น
เอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นนั้นๆ การเลํานิทาน
พื้นบ๎านด๎วยภาษาถิ่น จะต๎องเลือกใช๎คาให๎
เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล สํวนการ
โต๎วาที เป๕นการพูดโต๎ตอบและหักล๎างกันด๎วย
เหตุผล โดยการโน๎มน๎าวใจผู๎ฟ๓งให๎เห็นด๎วย
หรือคล๎อยตาม ฝุายผู๎พูดด๎วยการพูดอยํางมี
มารยาท
ป.6/3 ป.6/1
การอํานวรรณกรรมเรื่อง เหํจับระบาและบทเหํ
ป.6/4 กลํอมพระบรรทม : เหํเรื่อง จับระบาจะต๎อง
ป.6/5 อําน ออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลักการอําน
ป.6/1 ออกเสียง บทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง
สามารถแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น แสดง
ความคิดเห็นเพื่ออธิบายความรู๎และข๎อคิดใน
การนาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง
ป6/5 การศึกษาบทร๎อยกรอง เสภาเรื่องขุนช๎าง
ขุนแผน ตอน กาเนิดพลายงาม จะต๎องอําน
ป.6/3 ป.6/1
ออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออก
ป.6/4 เสียงบทร๎อยกรองเป๕นทานองเสนาะ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง และอธิบาย
คุณคําเรื่องที่อํานเพื่อนามาแก๎ป๓ญหาในการ
ดาเนินชีวิตและทํองจาบทอาขยานที่มี
คุณคํา
ป.6/3 ป.6/1
การอํานวรรณกรรม เรื่อง จดแล๎วจา และ
ป.6/4 บท ร๎อยกรองเรื่อง ความจา จะต๎องอําน
ป.6/๕ ออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออก
ป.6/3 ป.6/1
เสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง ตอบ
คาถามเกี่ยวกับเรื่อง พร๎อมแยกแยะ
ข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน
สามารถแสดงความคิดเห็น และนาความรู๎
ข๎อคิด เพื่อนาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง

เวลา
(ชั่วโมง)
15

10

10

8

น้าหนัก
คะแนน

ลาดับ
ที่
12

13

มาตรฐานการ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เรียนรู้ /
สาระสาคัญ
ตัวชี้วัด
นักสืบทองอิน
ท 1.1 ป.6/4 ป.6/3
การอํานนิทานทองอิน ตอน นากพระโขนง
ป.6/5 ที่สอง จะต๎องตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่อง
ท 5.1 ป.6/3 ป.6/1
พร๎อมแยกแยะข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น และ
แสดงความคิดเห็น เพื่ออธิบายการนา
ความรู๎ และข๎อคิดมาใช๎ในการแก๎ป๓ญหาและ
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริงอยํางถูกต๎อง และ
เหมาะสม
ศึกไมยราพ
ท 1.1 ป.6/3 ป.6/1
การอํานวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน
ป.6/5 ศึกไมยราพ จะต๎องอํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง
ท 5.1 ป.6/3 ป.6/1
ตามหลักการอํานออกเสียงเป๕นทานอง
เสนาะ สามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อ
อธิบายความรู๎ และข๎อคิดในการนาไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง

14

สุภาษิตสอนจิต
เตือนใจ

15

กาเนิดมะกะโท

เวลา
(ชั่วโมง)
8

14

ท 1.1 ป.6/3 ป.6/1
การอํานวรรณกรรมเรื่อง สุภาษิตสอนจิต
ท 5.1 ป.6/3 ป.6/1
เตือนใจ และวรรณคดีเรื่อง โคลงสุภาษิต
นฤทุมนาการ จะต๎องอํานออกเสียงให๎
ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียงบทร๎อย
แก๎วและบทร๎อยกรอง สามารถจับใจความ
สาคัญ แสดงความคิดเห็น เพื่ออธิบาย
ความรู๎ และข๎อคิดในการนาไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตจริง
การอํานวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะ
ท 1.1 ป.6/3 ป.6/1
กะโท จะต๎องอํานออกเสียงตามหลักการอํานออก
ท 5.1 ป.6/3 ป.6/1

10

ท 1.1 ป.6/3 ป.6/1
การอํานวรรณกรรมเรื่อง สุภาษิตสอนจิต
ป.6/5 เตือนใจ และวรรณคดีเรื่อง โคลงสุภาษิต
ท 5.1 ป.6/1 ป.6/3
นฤทุมนาการ จะต๎องอํานออกเสียงให๎
ป.6/3
ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียงบทร๎อย
ป.6/4 แก๎วและบทร๎อยกรอง สามารถจับใจความ
สาคัญ แสดงความคิดเห็น เพื่ออธิบาย
ความรู๎ ข๎อคิด
ในการนาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง

10

10

เสียงบทร๎อยแก๎ว สามารถจับใจความสาคัญ แสดง
ความคิดเห็น เพื่ออธิบายคุณคําและนาข๎อคิดไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม

16

อาลา อาลัย

น้าหนัก
คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ทาไมต้องเรียนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร๑มีบทบาทสาคัญยิ่งตํอความสาเร็จในการเรียนรู๎ในศตวรรษที่๒๑เนื่องจาก
คณิตศาสตร๑ชํวยให๎มนุษย๑มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑คิดอยํางมีเหตุผลเป๕นระบบมีแบบแผนสามารถ
วิเคราะห๑ป๓ญหาหรือสถานการณ๑ได๎อยํางรอบคอบและถี่ถ๎วนชํวยให๎คาดการณ๑วางแผนตัดสินใจ
แก๎ป๓ญหาได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมและสามารถนาไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้
คณิตศาสตร๑ยังเป๕นเครื่องมือในการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและศาสตร๑อื่น ๆอันเป๕นรากฐาน
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให๎มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให๎ทัดเทียมกับ
นานาชาติการศึกษาคณิตศาสตร๑จึงจาเป๕นต๎องมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ทันสมัยและสอดคล๎อง
กับสภาพเศรษฐกิจสังคมและความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่เจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วใน
ยุคโลกาภิวัตน๑
มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยคานึงถึงการ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะที่จาเป๕นสาหรับการเรียนรู๎ในศตวรรษที่๒๑เป๕นสาคัญนั่นคือการเตรียมผู๎เรียน
ให๎มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห๑การคิดอยํางมีวิจารณญาณการแก๎ป๓ญหาการคิดสร๎างสรรค๑การใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางปลอดภัยซึ่งจะสํงผลให๎ผู๎เรียนรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล๎อมสามารถแขํงขันและอยูํรํวมกับประชาคมโลกได๎
ทั้งนี้การจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ที่ประสบความสาเร็จนั้นจะต๎องเตรียมผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมที่จะ
เรียนรู๎สิ่งตําง ๆพร๎อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาหรือสามารถศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมตามศักยภาพของผู๎เรียน
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์
กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ได๎จัดเป๕น๔สาระได๎แกํจานวนและพีชคณิตการวัดและ
เรขาคณิตสถิติและ
ความนําจะเป๕นและแคลคูลัส
จานวนและพีชคณิต เรียนรู๎เกี่ยวกับระบบจานวนจริงสมบัติเกี่ยวกับจานวนจริงอัตราสํวน
ร๎อยละการประมาณคําการแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับจานวนการใช๎จานวนในชีวิตจริงแบบรูปความสัมพันธ๑
ฟ๓งก๑ชันเซตตรรกศาสตร๑นิพจน๑เอกนามพหุนามสมการระบบสมการอสมการกราฟดอกเบี้ยและมูลคํา
ของเงินเมทริกซ๑จานวนเชิงซ๎อนลาดับและอนุกรมและการนาความรู๎เกี่ยวกับจานวนและพีชคณิตไปใช๎
ในสถานการณ๑ตําง ๆ
การวัดและเรขาคณิตเรียนรู๎เกี่ยวกับความยาวระยะทางน้าหนักพื้นที่ปริมาตรและความจุเงิน
และเวลาหนํวยวัดระบบตําง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดอัตราสํวนตรีโกณมิติรูปเรขาคณิตและ
สมบัติของรูปเรขาคณิตการนึกภาพแบบจาลองทางเรขาคณิตทฤษฎีบททางเรขาคณิตการแปลงทาง
เรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนานการสะท๎อนการหมุนเรขาคณิตวิเคราะห๑เวกเตอร๑ในสามมิติและการ
นาความรู๎เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ

สถิติและความน่าจะเป็นเรียนรู๎เกี่ยวกับการตั้งคาถามทางสถิติการเก็บรวบรวมข๎อมูลการ
คานวณคําสถิติการนาเสนอและแปลผลสาหรับข๎อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณหลักการนับเบื้องต๎น
ความนําจะเป๕นการแจกแจงของตัวแปรสุํมการใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป๕นในการ
อธิบายเหตุการณ๑ตําง ๆ และชํวยในการตัดสินใจ
แคลคูลัสเรียนรู๎เกี่ยวกับลิมิตและความตํอเนื่องของฟ๓งก๑ชันอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันพีชคณิต
ปริพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันพีชคณิตและการนาความรู๎เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระที่ 1 จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1
เข๎าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การ
ดาเนินการของจานวนผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการสมบัติของ
การดาเนินการและนาไปใช๎
มาตรฐาน ค 1.2
เข๎าใจและวิเคราะห๑แบบรูปความสัมพันธ๑ฟ๓งก๑ชันลาดับและอนุกรม
และนาไปใช๎
มาตรฐานค๑.๓
ใช๎นิพจน๑สมการอสมการและเมทริกซ๑อธิบายความสัมพันธ๑หรือ
ชํวยแก๎ป๓ญหาที่กาหนดให๎
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.1
เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ต๎องการวัดและนาไปใช๎
มาตรฐาน ค 2.2
เข๎าใจและวิเคราะห๑รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิต
ความสัมพันธ๑ระหวําง
รูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนาไปใช๎
มาตรฐานค 2.๓
เข๎าใจเรขาคณิตวิเคราะห๑และนาไปใช๎
มาตรฐานค 2.4
เข๎าใจเวกเตอร๑การดาเนินการของเวกเตอร๑และนาไปใช๎
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.1
เข๎าใจกระบวนการทางสถิติและใช๎ความรู๎ทางสถิติในการแก๎ป๓ญหา
มาตรฐาน ค 3.2
เข๎าใจหลักการนับเบื้องต๎นความนําจะเป๕นและนาไปใช๎
สาระที่๔แคลคูลัส
มาตรฐานค๔.๑

เข๎าใจลิมิตและความตํอเนื่องของฟ๓งก๑ชันอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันและ
ปริพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันและนาไปใช๎

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่๓
 อํานเขียนตัวเลขตัวหนังสือแสดงจานวนนับไมํเกิน๑๐๐,๐๐๐และ๐มีความรู๎สึกเชิงจานวนมี
ทักษะการบวนการลบการคูณการหารและนาไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ
 มีความรู๎สึกเชิงจานวนเกี่ยวกับเศษสํวนที่ไมํเกิน๑มีทักษะการบวกการลบเศษสํวนที่ตัวสํวน
เทํากัน
 และนาไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ
 คาดคะเนและวัดความยาวน้าหนักปริมาตรความจุเลือกใช๎เครื่องมือและหนํวยที่เหมาะสม
บอกเวลาบอกจานวนเงินและนาไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ
 จาแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมวงกลมวงรีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลม
ทรงกระบอกและกรวยเขียนรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช๎แบบของรูประบุรูป
เรขาคณิตที่มีแกนสมมาตรและจานวนแกนสมมาตรและนาไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ
 อํานและเขียนแผนภูมิรูปภาพตารางทางเดียวและนาไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่๖
 อํานเขียนตัวเลขตัวหนังสือแสดงจานวนนับเศษสํวนทศนิยมไมํเกิน๓ตาแหนํงอัตราสํวนและ
ร๎อยละ
 มีความรู๎สึกเชิงจานวนมีทักษะการบวกการลบการคูณการหารประมาณผลลัพธ๑และนาไปใช๎
ในสถานการณ๑ตําง ๆ
 อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขาคณิต
สร๎างรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและวงกลมหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และนาไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ
 นาเสนอข๎อมูลในรูปแผนภูมิแทํงใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิแทํงแผนภูมิรูปวงกลมตารางสองทาง
และกราฟเส๎นในการอธิบายเหตุการณ๑ตําง ๆและตัดสินใจ

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

200 ชั่วโมง
200 ชัว่ โมง
200 ชัว่ โมง
๑๖๐ ชั่วโมง
๑๖๐ ชั่วโมง
๑๖๐ ชั่วโมง

มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎
สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค๑.๑ เข๎าใจความหลากหลายของการแสดงจานวนระบบจานวนการดาเนินการของ
จานวน ผลที่เกิดขึ้นจาก การดาเนินการสมบัติของการดาเนินการและนาไปใช๎
ชั้น
ป1

ป2

ตัวชี้วัด
๑. บอกจานวนของสิ่งตําง ๆแสดงสิ่งตําง ๆตาม
จานวนที่กาหนดอํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยแสดงจานวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ ๐
๒. เปรียบเทียบจานวนนับไมํเกิน๑๐๐และ๐โดยใช๎
เครื่องหมาย = ≠ ><
๓. เรียงลาดับจานวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ ๐
ตั้งแตํ ๓ ถึง ๕ จานวน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จานวนนับ 1 ถึง 100 และ 0
- การนับทีละ 1 และทีละ 10
- การอํานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลข
ไทยแสดงจานวน
- การแสดงจานวนนับไมํเกิน 20 ในรูป
ความสัมพันธ๑ของจานวนแบบสํวนยํอยสํวนรวม
(part-whole relationship)
- การบอกอันดับที่
- หลักคําของเลขโดดในแตํละหลักและการ
เขียนตัวเลขแสดงจานวนในรูปกระจาย
- การเปรียบเทียบจานวนและการใช๎เครื่องหมาย
= ≠><
- การเรียงลาดับจานวน

๔. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ๑แสดงการลบ
ของจานวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ ๐
๕. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวกและ
โจทย๑ป๓ญหาการลบของจานวนนับไมํเกิน
๑๐๐และ๐

การบวกการลบจานวนนับ 1 ถึง 100 และ 0
- ความหมายของการบวกความหมายของการ
ลบการหาผลบวกการหาผลลบและ
ความสัมพันธ๑ของการบวกและการลบ
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวกโจทย๑ป๓ญหาการลบ
และการสร๎างโจทย๑ป๓ญหาพร๎อมทั้งหาคาตอบ

๑. บอกจานวนของสิ่งตําง ๆแสดงสิ่งตําง ๆตาม
จานวนที่กาหนดอํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจานวนนับไมํเกิน ๑ ,๐๐๐
และ ๐
๒. เปรียบเทียบจานวนนับไมํเกิน ๑ ,๐๐๐ และ ๐
โดยใช๎เครื่องหมาย = ≠ ><
๓. เรียงลาดับจานวนนับไมํเกิน ๑ ,๐๐๐ และ ๐
ตั้งแตํ ๓ ถึง ๕ จานวนจากสถานการณ๑ตําง ๆ

จานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
-การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ๑๐ และทีละ ๑๐๐
– การอํานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลข
ไทยและตัวหนังสือแสดงจานวน
- จานวนคูํจานวนคี่
- หลักคําของเลขโดดในแตํละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจานวนในรูปกระจาย
- การเปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวน

ชั้น
ป 2 (ต่อ)

ตัวชี้วัด
๔. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ๑แสดงการลบ
ของจานวนนับไมํเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
๕. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการคูณของจานวน๑หลักกับจานวนไมํเกิน 2
หลัก
๖. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการหารที่ตัวตั้งไมํเกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก
โดยที่ผลหารมี ๑ หลักทั้งหารลงตัวและหารไมํลงตัว
๗. หาผลลัพธ๑การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จานวนนับไมํเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
๘. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหา ๒ ขั้นตอน
ของจานวนนับไมํเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การบวกการลบ การคูณ การหารจานวนนับไม่
เกิน 1,000 และ 0
- การบวกและการลบ
- ความหมายของการคูณ ความหมายของ
การหารการหาผลคูณการหาผลหารและเศษ
และความสัมพันธ๑ของการคูณและการหาร
- การบวกลบคูณหารระคน
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาและการสร๎าง โจทย๑ป๓ญหา
พร๎อมทั้งหาคาตอบ

ป3

๑. อํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดงจานวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ๐
๒. เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับไมํเกิน
๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ๑ตําง ๆ

จานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
- การอํานการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจานวน
- หลักคําของเลขโดดในแตํละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจานวนในรูปกระจาย
-การเปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวน

๓. บอกอํานและเขียนเศษสํวนแสดงปริมาณสิ่ง
เศษส่วน
ตําง ๆ และแสดงสิ่งตําง ๆตามเศษสํวนที่กาหนด
- เศษสํวนที่ตัวเศษน๎อยกวําหรือเทํากับตัวสํวน
๔. เปรียบเทียบเศษสํวนที่ตัวเศษเทํากันโดยที่ตัวเศษ - การเปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษสํวน
น๎อยกวําหรือเทํากับตัวสํวน
๕. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ๑แสดงการลบ
ของจานวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐และ ๐
๖. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการคูณของจานวน ๑ หลัก
๗. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการหารที่ตัวตั้งไมํเกิน ๔ หลักตัวหาร ๑ หลัก
๘. หาผลลัพธ๑การบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
จานวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๙. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหา ๒ ขั้นตอน
ของจานวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐

การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนนับ ไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
- การบวกและการลบ
- การคูณ การหารยาวและการหารสั้น
- การบวก ลบ คูณ หารระคน
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาและการสร๎างโจทย๑ป๓ญหา
พร๎อมทั้งหาคาตอบ

ชั้น
ป 3 (ต่อ)

ป4

ตัวชี้วัด
๑๐.หาผลบวกของเศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากันและ
ผลบวกไมํเกิน ๑ และหาผลลบของเศษสํวนที่มีตัว
สํวนเทํากัน
๑๑.แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวก
เศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากันและผลบวกไมํเกิน ๑ และ
โจทย๑ป๓ญหาการลบเศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การบวก การลบเศษส่วน
- การบวกและการลบเศษสํวน
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวกและโจทย๑ป๓ญหาการ
ลบเศษสํวน

๑. อํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย
จานวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
และตัวหนังสือแสดงจานวนนับที่มากกวํา
- การอําน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
๑๐๐,๐๐๐
ไทยและตัวหนังสือแสดงจานวน
๒. เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับที่มากกวํา - หลักคําประจาหลักและคําของเลขโดดในแตํละ
๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ๑ตําง ๆ
หลักและการเขียนตัวเลข แสดงจานวนในรูป
กระจาย
- การเปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวน
- คําประมาณของจานวนนับและการใช๎
เครื่องหมาย
๓. บอกอํานและเขียนเศษสํวนจานวนคละแสดง
ปริมาณสิ่งตําง ๆ และแสดงสิ่งตําง ๆตามเศษสํวน
จานวนคละที่กาหนด
๔. เปรียบเทียบเรียงลาดับเศษสํวนและจานวนคละที่
ตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง

เศษส่วน
- เศษสํวนแท๎ เศษเกิน
- จานวนคละ
- ความสัมพันธ๑ระหวํางจานวนคละและเศษเกิน
- เศษสํวนที่เทํากัน เศษสํวนอยํางต่าและเศษสํวนที่
เทํากับจานวนนับ
- การเปรียบเทียบเรียงลาดับเศษสํวน และจานวน
คละ

๕. อํานและเขียนทศนิยมไมํเกิน ๓ ตาแหนํง แสดง
ปริมาณของสิ่งตําง ๆ และแสดงสิ่งตําง ๆตาม
ทศนิยมที่กาหนด
๖. เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไมํเกิน ๓
ตาแหนํงจากสถานการณ๑ตําง ๆ

ทศนิยม
- การอํานและการเขียนทศนิยมไมํเกิน ๓ ตาแหนํง
ตามปริมาณที่กาหนด
- หลักคําประจาหลัก คําของเลขโดด ในแตํละหลัก
ของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมใน
รูปกระจาย
- ทศนิยมที่เทํากัน
-การเปรียบเทียบและเรียงลาดับทศนิยม

ชั้น
ป 4 (ต่อ)

ป5

ตัวชี้วัด
7. ประมาณผลลัพธ๑ของการบวกการลบ การคูณการ
หาร จากสถานการณ๑ตําง ๆอยํางสมเหตุสมผล
๘. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ๑แสดงการลบ
ของจานวนนับที่มากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๙. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการคูณของจานวนหลายหลัก ๒ จานวนที่มีผล
คูณ ไมํเกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ๑แสดงการ
หารที่ตัวตั้งไมํเกิน ๖ หลักตัวหารไมํเกิน ๒หลัก
๑๐. หาผลลัพธ๑การบวก ลบ คูณหารระคนของ
จานวนนับ และ ๐
๑๑. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหา 2 ขั้นตอน
ของจานวนนับที่มากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๑๒. สร๎างโจทย๑ป๓ญหา ๒ ขั้นตอน ของจานวนนับ
และ ๐ พร๎อมทั้งหาคาตอบ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
- การประมาณผลลัพธ๑ของการบวก การลบ
การคูณ การหาร
-การบวกและการลบ
- การคูณและกรหาร
- การบวก ลบ คูณ หารระคน
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาและการสร๎างโจทย๑ป๓ญหา
พร๎อมทั้งหาคาตอบ

๑๓. หาผลบวก ผลลบของเศษสํวน และจานวนคละ
ที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
๑4. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวกและ
โจทย๑ป๓ญหาการลบเศษสํวน และจานวนคละที่ตัว
สํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
๑๕. หาผลบวกผลลบของทศนิยมไมํเกิน ๓ ตาแหนํง
๑๖. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวก
การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไมํเกิน ๓ ตาแหนํง

การบวก การลบทศนิยม
- การบวก การลบทศนิยม
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบทศนิยม
ไมํเกิน ๒ขั้นตอน

๑. เขียนเศษสํวนที่มีตัวสํวนเป๕นตัวประกอบของ ๑๐ ทศนิยม
หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม
-ความสัมพันธ๑ระหวํางเศษสํวนและทศนิยม
- คําประมาณของทศนิยมไมํเกิน๓ ตาแหนํง ที่เป๕น
จานวนเต็มทศนิยม ๑ ตาแหนํงและ ๒ ตาแหนํง
การใช๎เครื่องหมาย ≈
๒. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาโดยใช๎
บัญญัติไตรยางศ๑

จานวนนับและ ๐ การบวก การลบ การคูณ และ
การหาร
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาโดยใช๎บัญญัติไตรยางศ๑

ชั้น
ตัวชี้วัด
ป 5 ( ต่อ ) ๓. หาผลบวกผลลบของเศษสํวนและจานวนคละ
๔. หาผลคูณผลหารของเศษสํวนและจานวนคละ
๕. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวก
การลบการคูณการหารเศษสํวน ๒ ขั้นตอน

ป6

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วน
- การเปรียบเทียบเศษสํวนและจานวนคละ
- การบวก การลบของเศษสํวนและจานวนคละ
- การคูณ การหาร ของเศษสํวนและ จานวนคละ
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสํวนและ
จานวนคละ
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเศษสํวนและจานวนคละ

๖. หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป๕นทศนิยม
ไมํเกิน ๓ ตาแหนํง
๗. หาผลหารที่ตัวตั้งเป๕นจานวนนับหรือทศนิยมไมํ
เกิน๓ตาแหนํงและตัวหารเป๕นจานวนนับผลหารเป๕น
ทศนิยมไมํเกิน ๓ ตาแหนํง
๘. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวกการ
ลบการคูณ

การคูณ การหารทศนิยม
- การประมาณผลลัพธ๑ของการบวก การลบ
การคูณ การหารทศนิยม
- การคูณทศนิยม
- การหารทศนิยม
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับทศนิยม

๙. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาร๎อยละ
ไมํเกิน ๒ ขั้นตอน

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
-การอํานและการเขียนร๎อยละหรือเปอร๑เซ็นต๑
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละ
เศษส่วน
- การเปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษสํวนและ
จานวนคละโดยใช๎ความรู๎เรื่อง ค.ร.น.
อัตราส่วน
- อัตราสํวน อัตราสํวนที่เทํากันและมาตราสํวน

๑. เปรียบเทียบเรียงลาดับเศษสํวนและจานวนคละ
จากสถานการณ๑ตําง ๆ
๒. เขียนอัตราสํวนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒
ปริมาณจากข๎อความหรือสถานการณ๑โดยที่ปริมาณ
แตํละปริมาณเป๕นจานวนนับ
๓. หาอัตราสํวนที่เทํากับอัตราสํวนที่กาหนดให๎
๔. หาห.ร.ม. ของจานวนนับไมํเกิน๓จานวน
๕. หาค.ร.น. ของจานวนนับไมํเกิน ๓ จานวน
๖. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาโดยใช๎ความรู๎
เกี่ยวกับห.ร.ม. และค.ร.น.
๗. หาผลลัพธ๑ของการบวกลบคูณหารระคนของ
เศษสํวนและจานวนคละ
๘. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเศษสํวนและ
จานวนคละ ๒ – ๓ ขั้นตอน

จานวนนับและ ๐
- ตัวประกอบ จานวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ
และการแยกตัวประกอบ
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
-การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับห.ร.ม. และ ค.ร.น.
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
- การบวก การลบเศษสํวนและจานวนคละ โดยใช๎
ความรู๎เรื่อง ค.ร.น.
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสํวนและจานวนคละ
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเศษสํวนและจานวนคละ

สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข๎าใจและวิเคราะห๑แบบรูปความสัมพันธ๑ฟ๓งก๑ชันลาดับและอนุกรมและนาไปใช๎
ชั้น
ป1

ตัวชี้วัด
๑. ระบุจานวนที่หายไปในแบบรูปของจานวนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูปที่
หายไปในแบบ รูปซ้าของรูปเรขาคณิตและ
รูปอื่น ๆที่สมาชิกในแตํละชุดที่ซ้ามี๒รูป

ป2

(มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป๕นพื้นฐาน แตํไมํ
วัดผล)

แบบรูป
- แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๒
ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐
- แบบรูปซ้า

ป3

๑. ระบุจานวนที่หายไปในแบบรูปของจานวนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทํา ๆ กัน

แบบรูป
- แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทํา ๆ
กัน

ป4

(มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป๕นพื้นฐาน แตํไมํ
วัดผล)

แบบรูป
- แบบรูปของจานวนที่เกิดจากการคูณการหารด๎วย
จานวนเดียวกัน

ป5
ป6

๑. แสดงวิธีคิดและหาคาตอบของป๓ญหาเกี่ยวกับ
แบบรูป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
แบบรูป
- แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑
และทีละ ๑๐
- แบบรูปซ้าของจานวนรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ

แบบรูป
- การแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับแบบรูป

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.1 เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัดและ
นาไปใช๎
ชั้น
ป1

ป2

ตัวชี้วัด
๑. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป๕นเซนติเมตรเป๕น
เมตร

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความยาว
-การวัดความยาวโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวย
มาตรฐาน
-การวัดความยาวเป๕นเซนติเมตรเป๕นเมตร
-การเปรียบเทียบความยาวเป๕นเซนติเมตรเป๕น
เมตร
-การแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
ความยาวที่มีหนํวยเป๕นเซนติเมตรเป๕นเมตร

๒. วัดและเปรียบเทียบน้าหนักเป๕นกิโลกรัมเป๕นขีด

น้าหนัก
- การวัดน้าหนักโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวย
มาตรฐาน
- การวัดน้าหนักเป๕นกิโลกรัมเป๕นขีด
- การเปรียบเทียบน้าหนักเป๕นกิโลกรัมเป๕นขีด
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
น้าหนักที่มีหนํวยเป๕นกิโลกรัมเป๕นขีด

๑. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลา
ที่มีหนํวยเดี่ยวและเป๕นหนํวยเดียวกัน

เวลา
- การบอกเวลาเป๕นนาฬกาและนาที (ชํวง ๕ นาที)
- การบอกระยะเวลาเป๕นชั่วโมงเป๕นนาที
- การเปรียบเทียบระยะเวลาเป๕นชั่วโมงเป๕นนาที
- การอํานปฏิทิน- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลา

๒. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป๕นเมตรและ
เซนติเมตร
๓. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวกการ
ลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหนํวยเป๕นเมตรและ
เซนติเมตร

ความยาว
- การวัดความยาวเป๕นเมตรและเซนติเมตร
- การคาดคะเนความยาวเป๕นเมตร
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางเมตรกับเซนติเมตร
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหนํวย
เป๕นเมตรและเซนติเมตร

ชั้น
ตัวชี้วัด
ป 2 ( ต่อ ) ๔. วัดและเปรียบเทียบน้าหนักเป๕น
กิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด
๕. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวกการ
ลบเกี่ยวกับน้าหนักที่มีหนํวยเป๕นกิโลกรัมและกรัม
กิโลกรัมและขีด

ป3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
น้าหนัก
- การวัดน้าหนักเป๕นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัม
และขีด
- การคาดคะเนน้าหนักเป๕นกิโลกรัม
- การเปรียบเทียบน้าหนักโดยใช๎ความสัมพันธ๑
ระหวํางกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับน้าหนักที่มีหนํวยเป๕น
กิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด

๖. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป๕นลิตร

ปริมาตรและความจุ
- การวัดปริมาตรและความจุโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํ
หนํวยมาตรฐาน
- การวัดปริมาตรและความจุเป๕นช๎อนชา
ช๎อนโต๏ะถ๎วยตวงลิตร
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป๕น
ช๎อนชา ช๎อนโต๏ะ ถ๎วยตวง ลิตร
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ
ความจุที่มีหนํวยเป๕นช๎อนชา ช๎อนโต๏ะ
ถ๎วยตวงลิตร

๑. อํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดงจานวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ
๐

เงิน
- การบอกจานวนเงินและเขียนแสดง จานวนเงิน
แบบใช๎จุด
- การเปรียบเทียบจานวนเงินและการแลกเงิน
- การอํานและเขียนบันทึกรายรับ รายจําย
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเงิน
เวลา
- การบอกเวลาเป๕นนาฬกาและนาที
- การเขียนบอกเวลาโดยใช๎มหัพภาค (.) หรือ
ทวิภาค (:) และการอําน
-การบอกระยะเวลาเป๕นชั่วโมงและนาที
-การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช๎ ความสัมพันธ๑
ระหวํางชั่วโมงกับนาที
-การอํานและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา

๒. เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับไมํเกิน
๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ๑ตําง ๆ

ชั้น
ตัวชี้วัด
ป 3 ( ต่อ ) ๓. บอกอํานและเขียนเศษสํวนแสดงปริมาณ
สิ่งตําง ๆ และแสดงสิ่งตําง ๆตามเศษสํวนที่กาหนด
๔. เปรียบเทียบเศษสํวนที่ตัวเศษเทํากันโดยที่ตัวเศษ
น๎อยกวําหรือเทํากับตัวสํวน
๕.เปรียบเทียบความยาวระหวํางเซนติเมตรกับ
มิลลิเมตรเมตรกับเซนติเมตรกิโลเมตรกับเมตร
จากสถานการณ๑ตําง ๆ
๖. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความ
ยาวที่มีหนํวยเป๕นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเมตรและ
เซนติเมตร
๗. เลือกใช๎เครื่องชั่งที่เหมาะสมวัดและบอกน้าหนัก
เป๕นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัม
๘. คาดคะเนน้าหนักเป๕นกิโลกรัมและเป๕นขีด
๙. เปรียบเทียบน้าหนักระหวํางกิโลกรัมกับกรัม
เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ๑ตําง ๆ
๑๐. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
น้าหนักที่มีหนํวยเป๕นกิโลกรัมกับกรัมเมตริกตันกับ
กิโลกรัม
๑๑. เลือกใช๎เครื่องตวงที่เหมาะสมวัดและ
เปรียบเทียบปริมาตรความจุเป๕นลิตรและมิลลิลิตร
๑๒. คาดคะเนปริมาตรและความจุเป๕นลิตร
๑๓. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยว
กับปริมาตรและความจุที่มีหนํวยเป๕นลิตรและ
มิลลิลิตร

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความยาว
- การวัดความยาวเป๕นเซนติเมตรและมิลลิเมตร
เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร
- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม
- การคาดคะเนความยาวเป๕นเมตรและเป๕น
เซนติเมตร
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช๎ความสัมพันธ๑
ระหวํางหนํวยความยาว
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาว
น้าหนัก
- การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม
- การคาดคะเนน้าหนักเป๕นกิโลกรัมและเป๕นขีด
- การเปรียบเทียบน้าหนักโดยใช๎ความสัมพันธ๑
ระหวํางกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับน้าหนัก
ปริมาตรและความจุ
- การวัดปริมาตรและความจุเป๕นลิตร และมิลลิลิตร
- การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม
- การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป๕นลิตร
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางลิตรกับมิลลิลิตร ช๎อนชาช๎อน
โต๏ะถ๎วยตวงกับมิลลิลิตร
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่
มีหนํวยเป๕นลิตรและมิลลิลิตร

ชั้น
ป4

ป5

ตัวชี้วัด
๑. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เวลา
- การบอกระยะเวลาเป๕นวินาที นาที ชั่วโมงวัน
สัปดาห๑ เดือน ปี
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช๎ความสัมพันธ๑
ระหวํางหนํวยเวลา
- การอํานตารางเวลา
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลา

๒. วัดและสร๎างมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร๑

การวัดและสร้างมุม
- การวัดขนาดของมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร๑
- การสร๎างมุมเมื่อกาหนดขนาดของมุม

๓. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

๑. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความ ความยาว
ยาวที่มีการเปลี่ยนหนํวยและเขียนในรูปทศนิยม
- ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยความยาวเซนติเมตร
กับมิลลิเมตรเมตรกับเซนติเมตรกิโลเมตรกับเมตร
โดยใช๎ความรู๎เรื่องทศนิยม
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช๎
ความรู๎เรื่องการเปลี่ยนหนํวยและทศนิยม
๒. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
น้าหนัก
น้าหนักที่มีการเปลี่ยนหนํวยและเขียนในรูปทศนิยม - ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยน้าหนักกิโลกรัมกับ
กรัมโดยใช๎ความรู๎เรื่องทศนิยม
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับน้าหนักโดยใช๎ความรู๎
เรื่องการเปลี่ยนหนํวยและทศนิยม

ชั้น
ตัวชี้วัด
ป 5( ต่อ ) ๓. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ปริมาตรและความจุ
- ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- ความสัมพันธ๑ระหวํางมิลลิลิตรลิตรลูกบาศก๑
เซนติเมตรและลูกบาศก๑เมตร
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก

๔. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมด๎านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ป6

รูปเรขาคณิตสองมิติ
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด๎านขนานและรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด๎านขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
๑. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด๎วยทรง - ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ประกอบด๎วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด๎วยทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก
๒. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
๓. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม

รูปเรขาคณิตสองมิติ
- ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
- ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลาย
เหลี่ยม
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
- ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูปและพื้นที่ของวงกลม

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.2 เข๎าใจและวิเคราะห๑รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ๑ระหวํางรูป
เรขาคณิตและทฤษฎีบท
ทางเรขาคณิตและนาไปใช๎
ชั้น
ป1

ตัวชี้วัด
๑. จาแนกรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวย

ป2

๑. จาแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม
และวงกลม

ป3

๑. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและ
จานวนแกนสมมาตร

ป4

๑. จาแนกชนิดของมุมบอกชื่อมุมสํวนประกอบของ
มุมและเขียนสัญลักษณ๑แสดงมุม
๒. สร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกาหนดความยาวของ
ด๎าน

ป5

๑. สร๎างเส๎นตรงหรือสํวนของเส๎นตรงให๎ขนานกับ
เส๎นตรงหรือสํวนของเส๎นตรงที่กาหนดให๎

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลม
ทรงกระบอกกรวย
- ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลม
และวงรี
รูปเรขาคณิตสองมิติ
- ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรีและ
การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎แบบของรูป
รูปเรขาคณิตสองมิติ
-รูปที่มีแกนสมมาตร
รูปเรขาคณิต
- ระนาบ จุด เส๎นตรง รังสี สํวนของเส๎นตรงและ
สัญลักษณ๑แสดงเส๎นตรง รังสีสํวนของเส๎นตรง
- มุม
O สํวนประกอบของมุม
O การเรียกชื่อมุม
O สัญลักษณ๑แสดงมุม
O ชนิดของมุม
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
รูปเรขาคณิต
- เส๎นตั้งฉากและสัญลักษณ๑แสดงการตั้งฉาก
- เส๎นขนานและสัญลักษณ๑แสดงการขนาน
- การสร๎างเส๎นขนาน
- มุมแย๎ง มุมภายใน และมุมภายนอกที่อยูํ
บนข๎างเดียวกันของเส๎นตัดขวาง ( Transversal)

ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป 5 ( ต่อ ) ๒. จาแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป รูปเรขาคณิตสองมิติ
๓. สร๎างรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆเมื่อกาหนดความยาว - ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม
ของด๎านและขนาดของมุมหรือเมื่อกาหนดความยาว - การสร๎างรูปสี่เหลี่ยม
ของเส๎นทแยงมุม

ป6

๔. บอกลักษณะของปริซึม

รูปเรขาคณิตสามมิติ
- ลักษณะและสํวนตําง ๆ ของปริซึม

๑. จาแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของ
รูป
๒. สร๎างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกาหนดความยาวของด๎าน
และขนาดของมุม

รูปเรขาคณิตสองมิติ
-ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
- การสร๎างรูปสามเหลี่ยม
- สํวนตําง ๆของวงกลม
- การสร๎างวงกลม

๓. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตําง ๆ
๔. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่
และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

รูปเรขาคณิตสามมิติ
-ทรงกลมทรงกระบอกกรวยพีระมิด
-รูปคลี่ของทรงกระบอกกรวยปริซึมพีระมิด

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.1เข๎าใจกระบวนการทางสถิติ และใช๎ความรู๎ทางสถิติในการแก๎ป๓ญหา
ชั้น
ป1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคาตอบของ การนาเสนอข้อมูล
โจทย๑ป๓ญหาเมื่อกาหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนํวย
- การอํานแผนภูมิรูปภาพ

ป2

๑.ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคาตอบของ
โจทย๑ป๓ญหาเมื่อกาหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หนํวย ๕
หนํวยหรือ ๑๐ หนํวย

การนาเสนอข้อมูล
- การอํานแผนภูมิรูปภาพ

ป3

๑. เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคาตอบของโจทย๑ป๓ญหา
๒. เขียนตารางทางเดียวจากข๎อมูลที่เป๕นจานวนนับ
และใช๎ข๎อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคาตอบ
ของโจทย๑ป๓ญหา

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
- การเก็บรวบรวมข๎อมูลและจาแนกข๎อมูล
- กรอํานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ
- การอํานและการเขียนตารางทางเดียว
(one-way table)

ป4

๑. ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิแทํงตารางสองทางในการหา การนาเสนอข้อมูล
คาตอบของโจทย๑ป๓ญหา
- การอํานและการเขียนแผนภูมิแทํง
(ไมํรวมการยํนระยะ)
-การอํานตารางสองทาง (two-way table)

ป5

๑. ใช๎ข๎อมูลจากกราฟเส๎นในการหาคาตอบของ
โจทย๑ป๓ญหา
๒. เขียนแผนภูมิแทํงจากข๎อมูลที่เป๕นจานวนนับ

การนาเสนอข้อมูล
- การอํานและการเขียนแผนภูมิแทํง
- การอํานกราฟเส๎น

ป6

๑. ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคาตอบ
ของโจทย๑ป๓ญหา

การนาเสนอข้อมูล
- การอํานแผนภูมิวงกลม

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ศึกษาการอํานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจานวนนับ 1
ถึง 100 และ 0 การแสดงจานวนไมํเกิน 20 ในรูปความสัมพันธ๑ของจานวนแบบสํวนยํอย-สํวนรวม
การบอกอันดับที่ หลัก คําประจาหลักและคําของเลขโดดในแตํละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจานวน
ในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจานวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 โดยใช๎เครื่องหมาย = ≠ ><การ
เรียงลาดับจานวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ตั้งแตํ 3 ถึง 5 จานวนความหมายของการบวก ความหมาย
ของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ การหาตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑ โจทย๑ป๓ญหาการ
บวก โจทย๑ป๓ญหาการลบ การสร๎างโจทย๑ป๓ญหา รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ แบบ
รูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 ทีละ 10 แบบรูปซ้าของจานวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ
การวัดความยาวโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป๕นเซนติเมตร
เป๕นเมตร โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหนํวยเป๕นเซนติเมตร เป๕นเมตร การวัดน้าหนักโดยใช๎
หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบน้าหนักเป๕นกิโลกรัม เป๕นขีด โจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับน้าหนักที่มีหนํวยเป๕นกิโลกรัม เป๕นขีด การอํานแผนภูมิรูปภาพ
โดยการจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ที่ใกล๎ตัวผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า ฝึกทักษะ โดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคานวณ การแก๎ป๓ญหา
การให๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑ และนาประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และใช๎ในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑
เพื่อให๎เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ สามารถทางานได๎อยํางเป๕นระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1
ค 1.2
ค 2.1
ค 2.1
ค 3.1
รวมทั้งหมด10

ป.1/1 ป.1/2ป.1/3 ป.1/4ป1/๕
ป.1/1
ป.1/1 ป.1/2
ป.1/1
ป.1/1
ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

จานวนนับ 1 ถึง 10
และ 0

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 1.1
ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3

2

การบวกจานวนสอง
จานวนที่มีผลบวกไมํ
เกิน 9

ค 1.1
ป.1/4
ป.1/5

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
จานวนนับ 1 ถึง 10 และศูนย๑ใช๎
19
บอกจานวนของสิ่งตําง ๆ ตัวเลขฮินดู
อารบิกและตัวเลขไทยเป๕นสัญลักษณ๑
ที่แสดงจานวน สํวนการเขียนแสดง
จานวนนับไมํเกิน 10
ในรูป
ความสัมพันธ๑ของจานวนแบบ
สํวนยํอย-สํวนรวม เป๕นการเขียน
แสดงความสัมพันธ๑ของจานวนใด ๆ
ในรูปของ 2 จานวนขึ้นไป โดยที่
ผลรวมของจานวนเหลํานั้นเทํากับ
จานวนเดิมเมื่อนาจานวนสองจานวน
มาเปรียบเทียบกันจะเทํากัน
มากกวําหรือน๎อยกวํากันอยํางใด
อยํางหนึ่งเทํานั้น การเรียงลาดับ
จานวนเป๕นการเรียงลาดับจานวน
จากน๎อยไปมากและจากมากไปน๎อย
สํวนการบอกอันดับที่เป๕นการใช๎
ตัวเลขบอกตาแหนํงของสิ่งตําง ๆ
การบวกเป๕นการนาจานวนตั้งแตํสอง
16
กลุํมขึ้นไปมารวมกัน การหาผลบวกมี
วิธีการที่หลากหลาย จานวนใด ๆ
บวกกับศูนย๑จะได๎ผลบวกเทํากับ
จานวนนั้น การบวกจานวนสอง
จานวนเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเทํา
เดิม สํวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก
ต๎องวิเคราะห๑โจทย๑ และแสดงวิธีทา
เพื่อหาคาตอบ รวมทั้งตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ การ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวกให๎
พิจารณาข๎อมูลที่กาหนดให๎จากนั้นจึง
กาหนดคาสาคัญและสร๎างโจทย๑
ป๓ญหาการบวก
สาระสาคัญ

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

3

การลบจานวนสอง
จานวนที่มีตัวตั้งไมํเกิน
9

4

จานวน 11 ถึง 20

5

การบวกจานวนที่มี
ผลบวกไมํเกิน 20

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ค 1.1
การลบเป๕นการนาจานวนหนึ่งออก
21
ป.1/4
จากอีกจานวนหนึ่ง แล๎วหาจานวน
ป.1/5
ที่เหลือ การหาผลลบมีวิธีการที่
หลากหลาย จานวนใด ๆลบด๎วย
ศูนย๑ จะได๎ผลลบเทํากับจานวนนั้น
เสมอ การหาตัวไมํทราบคําใน
ประโยค
ค 1.1
จานวนนับ 11 ถึง 20 เป๕นจานวน
14
ป.1/1
นับที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ตามลาดับ ใน
ป.1/2
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนใด ๆ
ป.1/3
ใช๎สัญลักษณ๑ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 หรือ ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕,
๖, ๗, ๘, ๙ เรียกสัญลักษณ๑นี้วํา
เลขโดด การเขียนตัวเลขแสดง
จานวนนับใด ๆ ในรูปกระจาย เป๕น
การเขียนในรูปของการบวกคําของ
เลขโดดในหลักตําง ๆ ของจานวน
นั้น เมื่อนาจานวนสองจานวนมา
เปรียบเทียบกัน จะเทํากัน มากกวํา
หรือน๎อยกวํากันอยํางใดอยํางหนึ่ง
เทํานั้นการเรียงลาดับจานวนเป๕น
การเรียงลาดับจานวนจากน๎อยไป
มากและจากมากไปน๎อย
การหาผลบวกมีวิธีการที่หลากหลายใช๎
ค 1.1
19
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ใน
ป. 1/4
การหาคาตอบและตรวจสอบความ
ป. 1/5
สมเหตุสมผลของคาตอบ การบวก
จานวนสองจานวนเมื่อสลับที่กันผลบวก
จะเทําเดิมเสมอ การบวกจานวนสาม
จานวนให๎บวกทีละสองจานวน การหา
ตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑ทา
ได๎โดยใช๎ความสัมพันธ๑ของการบวกและ
การลบการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก ต๎อง
วิเคราะห๑โจทย๑ และแสดงวิธีทา
เพื่อหาคาตอบรวมทั้งตรวจสอบ

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ความสมเหตุสมผลของคาตอบ
สํวนการสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก
ให๎พิจารณาข๎อมูลที่กาหนดให๎
จากนั้นจึงกาหนดคาสาคัญและ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก
การหาผลลบมีวิธีการที่หลากหลายใช๎
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ใน
การหาคาตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ การหาตัวไมํ
ทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑ทาได๎โดย
ใช๎ความสัมพันธ๑ของการบวกและการลบ
การแก๎โจทย๑ป๓ญหาการลบต๎องวิเคราะห๑
โจทย๑ และแสดงวิธีทาเพื่อหาคาตอบ
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ สํวนการสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการ
ลบให๎พิจารณาข๎อมูลที่ก าหนดให๎
จากนั้นจึงกาหนดคาสาคัญและสร๎าง
โจทย๑ป๓ญหาการลบ
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และ
วงรีเป๕นรูปเรขาคณิตสองมิติ สํวนทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก
และกรวยเป๕นรูปเรขาคณิตสามมิติ

20

ค 1.2
ป. 1/1

แบบรูปของรูปที่มีรูปรํางสัมพันธ๑กันแบบ
รูปของรูปที่มีสีสัมพันธ๑กัน แบบรูปของ
รูปที่มีขนาดสัมพันธ๑กัน สามารถบอกรูป
ตํอไปหรือรูปที่หายไปได๎

6

ค 1.2
ป. 1/1

การวัดความยาวของสิ่งของใด ๆ เป๕น
การวัดระยะทางจากปลายข๎างหนึ่งไปยัง
ปลายอีกข๎างหนึ่ง การวัดความยาวความ
สูงและระยะทางอาจใช๎เครื่องวัดความ
ยาวที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐานเซนติเมตร
เมตร

12

6

การลบจานวนที่มีตัวตั้ง ค 1.1
ไมํเกิน 20
ป. 1/4
ป. 1/5

7

รูปเรขาคณิต

ค 2.2
ป. 1/1

8

แบบรูป

9

การวัดความยาว

5

ลาดับ
ที่

ชื่อ
หน่วย
การ
เรียน

มาตรฐา
นการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

เป๕นหนํวยมาตรฐานที่ใช๎บอกความยาว ความสูง และ
ระยะทางการเปรียบเทียบความยาวเป๕นเซนติเมตรเป๕น
เมตรเป๕นการหาวําสิ่งใดยาวกวําสั้นกวํา สูงกวํา เตี้ยกวํา
ไกลกวํา หรือใกล๎กวํา สํวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก
การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหนํวยเป๕นเซนติเมตร เป๕น
เมตร ให๎วิเคราะห๑โจทย๑และแสดงวิธีทาเพื่อหาคาตอบ
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคาตอบ
10

การวัด ค 2.1
น้าหนัก ป. 1/2

การวัดน้าหนักเป๕นการชั่งน้าหนักของสิ่งตําง ๆ กิโลกรัม
ขีด เป๕นหนํวยมาตรฐานที่ใช๎บอกน้าหนัก ในการ
เปรียบเทียบน้าหนักในหนํวยกิโลกรัม ขีดเป๕นการ
เปรียบเทียบวําสิ่งของใดที่มีน้าหนักมากกวํา หรือน๎อย
กวํา สํวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
น้าหนักที่มีหนํวยเป๕นกิโลกรัมเป๕นขีด ให๎วิเคราะห๑โจทย๑
และแสดงวิธีทาเพื่อหาคาตอบรวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ

12

11

จานวน ค 1.1
นับ 21 ป. 1/1
ถึง
ป.
100 1/2
ป.
1/3

จานวนนับ 21 ถึง 100 การเขียนตัวเลขแสดงจานวนใน
รูปกระจาย เป๕นการเขียนในรูปการบวกคําของเลขโดด
เมื่อนาจานวนสองจานวนมาเปรียบเทียบกันจะมีคํา
เทํากัน มากกวํา หรือน๎อยกวําอยํางใดอยํางหนึ่งเทํานั้น
สํวนแบบรูปของจานวนเป๕นชุดของจานวนที่มี
ความสัมพันธ๑กัน สามารถบอกจานวนตํอไปหรือจานวนที่
หายไปได

19

12

การ
ค 1.1
บวก
ป. 1/4
จานวน ป. 1/5
ที่มี
ผลบวก
ไมํเกิน
100

การหาผลบวกมีวิธีการที่หลากหลายและใช๎ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร๑ในการหาคาตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ การหาตัวไมํทราบคําในประโยค
สัญลักษณ๑ทาได๎โดย
ใช๎ความสัมพันธ๑ของการบวกและการลบการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการ
บวก ต๎องวิเคราะห๑โจทย๑ และแสดงวิธีทาเพื่อหาคาตอบรวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคาตอบ สํวนการสร๎างโจทย๑
ป๓ญหาการบวก
ให๎พิจารณาข๎อมูลที่กาหนดให๎จากนั้นจึงกาหนดคาสาคัญและ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก

19

น้าหนัก
คะแนน

ชื่อ มาตรฐา
ลาดับ หน่วย นการ
ที่
การ เรียนรู้/
เรียน ตัวชี้วัด
13 การลบ ค 1.1
จานวน
ป.
ที่มีตัว 1/4
ตั้งไมํ
ป.
เกิน
1/5
100
14

การ
ค 3.1
นาเสนอ ป. 1/1
ข๎อมูล

สาระสาคัญ
การหาผลลบมีวิธีการที่หลากหลายและใช๎ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ในการหาค าตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ การหาตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑ทาได๎โดย
ใช๎ความสัมพันธ๑ของการบวกและการลบการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการ
ลบต๎องวิเคราะห๑โจทย๑ และแสดงวิธีทาเพื่อหาคาตอบรวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคาตอบ สํวนการสร๎างโจทย๑
ป๓ญหาการลบ
ให๎พิจารณาข๎อมูลที่กาหนดให๎จากนั้นจึงกาหนดคาสาคัญและ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาการลบ
แผนภูมิรูปภาพเป๕นวิธีการนาเสนอข๎อมูลอยํางหนึ่ง เพื่อความ
สะดวกในการอํานข๎อมูล สํวนการอํานข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
เป๕นการอํานข๎อมูลเพื่อตอบคาถามของโจทย๑ป๓ญหา

เวลา
(ชั่วโมง)
16

5

น้าหนัก
คะแนน

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๑4๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
160 ชั่วโมง

ศึกษาการอํานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจานวนนับที่
มากกวํา100,000 และ 0 หลักคําประจาหลักและคําของเลขโดดในแตํละหลักการเขียนตัวเลขแสดง
จานวนในรูปกระจายการเปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนที่มากกวํา 100,000 คําประมาณของ
จานวนนับการใช๎เครื่องหมาย≈การบวกการลบการคูณการหารการประมาณผลลัพธ๑การหาตัวไมํทราบ
คําในประโยคสัญลักษณ๑โจทย๑ป๓ญหาการบวกการลบการคูณและการหารแบบรูปของจานวนที่เกิดจาก
การคูณการหารด๎วยจานวนเดียวกันเส๎นตรงสํวนของเส๎นตรงสํวนประกอบของมุมชนิดของมุมการวัด
และการสร๎างมุมชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากความหมายการอํานและเขียนเศษสํวนและจานวนคละที่ตัวสํวนตัวหนึ่ง
เป๕นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งความหมายการอํานและการเขียนทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํงหลักคําประจา
หลักและคําของเลขโดดในแตํละหลักของทศนิยมการเขียนทศนิยมในรูปกระจายการเปรียบเทียบและ
เรียงลาดับทศนิยมการบวกการลบเศษสํวนและจานวนคละที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
โจทย๑ป๓ญหาการบวกการลบเศษสํวนและจานวนคละการบวกการลบทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํงโจทย๑
ป๓ญหาการบวกการลบทศนิยมการบอกระยะเวลาเป๕นวินาทีนาทีชั่วโมงวันสัปดาห๑เดือนปี
การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช๎ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยเวลาการอํานตารางเวลาโจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับเวลาการเก็บรวบรวมข๎อมูลและการจาแนกข๎อมูลการอํานและการเขียนแผนภูมิแทํง (ไมํรวม
การยํนระยะ) การอํานตารางสองทาง
โดยการจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ที่ใกล๎ตัวผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าฝึกทักษะโดย
การปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคานวณการแก๎ป๓ญหา
การให๎เหตุผลการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร๑และนาประสบการณ๑ด๎านความรู๎ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได๎ไปใช๎
ในการเรียนรู๎สิ่ง
ตําง ๆ และใช๎ในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑เพื่อให๎เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑
สามารถทางานได๎อยํางเป๕นระบบมีระเบียบรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค. 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 ป.4/9 ป.4/10 ป.
4/11 ป.4/12
ป.4/13ป.4/14 ป.4/15 ป.4/16
ค. 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3
ค. 2.2 ป.4/1 ป.4/2
ค. 3.1 ป.4/1
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

จานวนนับที่มากกวํา
100,000 และ 0

2

การบวกและการลบ
จานวนนับที่มากกวํา
100,000 และ0

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ค 1.1
จานวนนับที่มากกวํา 100,000
10
ป. 4/1
สามารถเขียนและอํานเป๕นตัวเลข
ป. 4/2
ฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือเขียนแสดงจานวนในรูป
กระจายซึ่งเป๕นการเขียนตามคํา
ของเลขโดดในแตํละหลัก
เปรียบเทียบจานวนที่เทํากันหรือไมํ
เทํากันมากกวําหรือน๎อยกวําและ
เรียงลาดับจานวนจากมากไปน๎อย
และจากน๎อยไปมากตลอดจนหา
คําประมาณเป๕นจานวนเต็มสิบเต็ม
ร๎อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนและ
เต็มล๎าน
ค 1.1
การบวกและการลบจานวน
17
ป. 4/7
มีวิธีการที่หลากหลายและใช๎ทักษะ
ป. 4/8
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ใน
ป. 4/11
การหาคาตอบการหาตัวไมํทราบคํา
ป. 4/12
ในประโยคสัญลักษณ๑ต๎องใช๎
ความสัมพันธ๑ของการบวกและ
การลบหรือใช๎ความสัมพันธ๑แบบ
สํวนยํอย-สํวนรวมและการ
ประมาณผลลัพธ๑ของการบวกและ
การลบชํวยตรวจสอบความถูกต๎อง
ของคาตอบสํวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
การบวกและการลบต๎องวิเคราะห๑
โจทย๑และแสดงวิธีทาเพื่อหา
คาตอบรวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

3

การคูณ

4

การหาร

5

แบบรูปของจานวน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 1.1
ป. 4/7
ป. 4/9
ป. 4/11
ป. 4/12

ค 1.1
ป. 4/7
ป. 4/9
ป. 4/11
ป. 4/12

-

สาระสาคัญ
การคูณจานวนมีวิธีการที่
หลากหลายและใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ใน
การหาคาตอบการหาตัวไมํทราบคํา
ในประโยคสัญลักษณ๑ต๎องใช๎ความ
สมพันธ๑ของการคูณและ
การหารและการประมาณผลลัพธ๑
ของการคูณชํวยตรวจสอบความ
ถูกต๎องของคาตอบสํวนการแก๎
โจทย๑ป๓ญหาการคูณต๎องวิเคราะห๑
โจทย๑และแสดงวิธีทาเพื่อหา
คาตอบรวมทั้งต๎องตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
การหารจานวนมีวิธีการที่
หลากหลายและใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิต-ศาสตร๑ใน
การหาคาตอบการหาตัวไมํทราบคํา
ในประโยคสัญลักษณ๑ต๎องใช๎
ความสัมพันธ๑ของการคูณและการ
หารและการประมาณผลลัพธ๑ของ
การคูณชํวยตรวจสอบความถูกต๎อง
ของคาตอบและการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
การหารต๎องวิเคราะห๑โจทย๑
และแสดงวิธีทาเพื่อหาคาตอบ
รวมทั้งต๎องตรวจสอบความสมเหตุ
สมผลของคาตอบ
แบบรูปของจานวนที่มี
ความสัมพันธ๑แบบเพิ่มขึ้นและ
ลดลงที่เกิดจากการคูณหรือการ
หารด๎วยจานวนเดียวกันเป๕นชุดของ
จานวนที่มีความสัมพันธ๑กันสามารถ
บอกจานวนตํอไปหรือ
จานวนที่หายไปได๎

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
20

14

6

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 2.1
ป. 4/2
ค 2.2
ป. 4/1

6

รูปเรขาคณิต

7

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ค 2.1
ป. 4/3
ค 2.2
ป. 4/2

8

เศษสํวน

ค1.1
ป. 4/3
ป. 4/4-

สาระสาคัญ
ระนาบเป๕นพื้นที่ผิวแบนและเรียบ
ที่แผํขยายออกไปอยํางไมํมีที่สิ้นสุด
จุดใช๎แสดงตาแหนํงเส๎นตรงสํวน
ของเส๎นตรงมีลักษณะตรงเส๎นตรง
และรังสีมีความยาวไมํสิ้นสุดรังสี
สองเส๎นที่มีจุดปลายเป๕นจุด
เดียวกันทาให๎เกิดมุมมุมชนิดตําง ๆ
สามารถใช๎โพรแทรกเตอร๑วัดหา
ขนาดของมุมและสร๎างมุมตามที่
ต๎องการได๎
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ๎าเป๕นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอาจใช๎
ไม๎ฉากหรือโพรแทรกเตอร๑สร๎าง
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
หาได๎จากสูตรความกว๎างคูณ
ความยาวสํวนความยาวรอบรูป
ให๎นาาความยาวของด๎านทั้งสี่ด๎าน
มาบวกกันการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสามารถทา
ได๎หลายวิธีแตํควรเลือกวิธี
แก๎ป๓ญหาที่เหมาะสม
เศษสํวนแท๎เศษเกินและจานวน คละสามารถเขียนและอํานโดยใช๎
ภาษาและสัญลักษณ๑ทาง
คณิตศาสตร๑เศษเกินสามารถเขียน
ในรูปของจานวนคละและจานวน
คละสามารถเขียนในรูปเศษเกินได๎
การหาเศษสํวนที่เทํากันเศษสํวน
อยํางต่าและเศษสํวนที่เทํากับ
จานวนนับสามารถทาได๎โดยใช๎การ
คูณหรือการหารจานวนและ
เศษสํวนสามารถเปรียบเทียบและ
เรียงลาดับจากมากไปน๎อยและจาก
น๎อยไปมาก

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10

13

10

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

9

การบวกและการลบ
เศษสํวน

10

ทศนิยม

11

การบวกและการลบ
ทศนิยมไมํเกินสาม
ตาแหนํง

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ค 1.1
การบวกการลบเศษสํวนและ
9
ป. 4/13
จานวนคละที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕น
ป. 4/14
พหุคูณของตัวสํวนอีกตัวหนึ่ง
มีวิธีการที่หลากหลายและใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ใน
การหาคาตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคาตอบสํวนการ
แก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวกการลบ
เศษสํวนและจานวนคละต๎อง
วิเคราะห๑โจทย๑และแสดงวิธีทาเพื่อ
หาคาตอบรวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
ค1.1
การเขียนการอํานการเปรียบเทียบ
10
ป. 4/5
และการเรียงลาดับทศนิยมไมํเกิน
ป. 4/6
สามตาแหนํงพิจารณาจากคําของ
เลขโดดหน๎าจุดทศนิยมและหลังจุด
ทศนิยมการเขียนแสดงทศนิยมใน
รูปกระจายให๎เขียนตามคําของเลข
โดดในแตํละหลักและทศนิยม
สามารถเปรียบเทียบและ
เรียงลาดับจากมากไปน๎อยและจาก
น๎อยไปมาก
ค 1.1
การบวกและการลบทศนิยมไมํเกิน
9
ป. 4/15
สามตาแหนํงมีวิธีการที่หลากหลาย
ป. 4/16และใช๎ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ในการหาคาตอบและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คาตอบสํวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการ
บวกและการลบทศนิยมไมํเกินสาม
ตาแหนํงต๎องวิเคราะห๑โจทย๑และ
แสดงวิธีทาเพื่อหาคาตอบรวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

12

ข๎อมูลและการนาเสนอ
ข๎อมูล

13

เวลา

14

การบวกลบคูณหาร
ระคน

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ค 3.1
แผนภูมิแทํงแผนภูมิแทํง
9
ป. 4/1
เปรียบเทียบและตารางสองทาง
เป๕นวิธีการนาเสนอข๎อมูลอยํางหนึ่ง
เพื่อความสะดวกในการอํานข๎อมูล
สํวนการอํานข๎อมูลจากแผนภูมิแทํง
แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบและตาราง
สองทางเป๕นการอํานข๎อมูลสามารถ
นาไปปรับใช๎ในชีวิตประจาวัน
ค 2.1
การบอกระยะเวลาต๎องใช๎
12
ป. 4/1
ความสัมพันธ๑ของหนํวยเวลาและ
การดาเนินการของจานวน
ตารางเวลาจะชํวยให๎อํานข๎อมูลได๎
สะดวกและชัดเจนขึ้นและนาไป
แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลา
ค 1.1
การบวกลบคูณหารระคนเป๕นการ
11
ป. 4/10
ดาเนินการที่มากกวําหนึ่งขั้นตอน
ป. 4/11
และการแก๎ป๓ญหาการบวกลบคูณ
ป. 4/12
หารระคนสามารถทาได๎หลายวิธี
ควรเลือกวิธีแก๎ป๓ญหาที่เหมาะสม
และดาเนินการตามขั้นตอนของ
การแก๎ป๓ญหารวมถึงการตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข๎าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช๎จานวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข๎าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ๑ระหวํางการ
ดาเนินการตําง ๆ และสามารถ
ใช๎การดาเนินการในการแก๎ป๓ญหา
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช๎การประมาณคําในการ
คานวณและแก๎ป๓ญหา
มาตรฐาน ค๑.๔ เข๎าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช๎
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห๑รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช๎การนึกภาพ (visualization) ใช๎เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใช๎แบบจาลองทาง
เรขาคณิต (
geometric model) ในการแก๎ป๓ญหา
สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข๎าใจและวิเคราะห๑แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ๑ และฟ๓งก๑ชัน
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช๎นิพจน๑ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร๑ (mathematical
model)อื่น ๆ
สถานการณ๑ตําง ๆตลอดจนแปลความหมาย และนาไปใช๎แก๎ป๓ญหา
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๑ เข๎าใจและใช๎วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช๎วิธีการทางสถิติและความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป๕นในการคาดการณ๑ได๎อยําง
สมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป๕นชํวยในการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหา
สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก๎ป๓ญหา การให๎เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร๑และการ
นาเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับ
ศาสตร๑อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑

หมายเหตุ ๑. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ที่ทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพนั้น
จะต๎องให๎มีความสมดุลระหวํางสาระด๎านความรู๎ ทักษะและกระบวนการ ควบคูํไป
กับคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ ได๎แกํการทางานอยํางมีระบบ
มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑
๒. ในการวัดและประเมินผลด๎านทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหวําง
การเรียนการสอน หรือประเมินไปพร๎อมกับการประเมินด๎านความรู๎

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 มีความรู๎ความเข๎าใจและความรู๎สึกเชิงจานวนเกี่ยวกับจานวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและ
ศูนย๑ และการดาเนินการของจานวน สามารถแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการ
หาร พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได๎
 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน
สามารถวัดได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม และนาความรู๎เกี่ยวกับการวัดไปใช๎แก๎ป๓ญหาในสถานการณ๑
ตําง ๆ ได๎
 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก ทรงกลม ทรงกระบอกรวมทั้ง จุด สํวนของเส๎นตรง รังสี เส๎นตรง และมุม
 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ๑ได๎
 รวบรวมข๎อมูล และจาแนกข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน และอภิปรายประเด็นตําง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทํงได๎
 ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ป๓ญหา ใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร๑ใน
การแก๎ป๓ญหาในสถานการณ๑ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎
อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ๑ทางคณิตศาสตร๑ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
นาเสนอได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑
อื่นๆ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 มีความรู๎ความเข๎าใจและความรู๎สึกเชิงจานวนเกี่ยวกับจานวนนับและศูนย๑ เศษสํวน
ทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํง ร๎อยละ การดาเนินการของจานวน สมบัติเกี่ยวกับจานวน สามารถ
แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนนับ เศษสํวน ทศนิยมไมํเกินสาม
ตาแหนํง และร๎อยละ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได๎ สามารถหาคําประมาณ
ของจานวนนับและทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํงได๎
 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้าหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา
เงิน ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม สามารถวัดได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม และนาความรู๎เกี่ยวกับ
การวัดไปใช๎แก๎ป๓ญหาในสถานการณ๑ตําง ๆ ได๎
 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูป
วงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเส๎นขนาน

 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ๑ได๎ แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับแบบ
รูป สามารถวิเคราะห๑สถานการณ๑หรือป๓ญหาพร๎อมทั้งเขียนให๎อยูํในรูปของสมการเชิงเส๎นที่มีตัวไมํ
ทราบคําหนึ่งตัวและแก๎สมการนั้นได๎
 รวบรวมข๎อมูล อภิปรายประเด็นตําง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทํง แผนภูมิแทํง
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส๎น และตาราง และนาเสนอข๎อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ
แผนภูมิแทํง แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ และกราฟเส๎น ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป๕นเบื้องต๎นในการ
คาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ๑ตําง ๆ ได๎
 ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ป๓ญหา ใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร๑และ
เทคโนโลยีในการแก๎ป๓ญหาในสถานการณ๑
ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ๑ทางคณิตศาสตร๑ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑

มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข๎าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช๎จานวนในชีวิตจริง
ชั้น
ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. เขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง
ปริมาณของสิ่งของหรือจานวนนับที่
ไมํเกินหนึ่งพัน และศูนย๑







๒. เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวน
นับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย๑






ป.๓

๑. เขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง
ปริมาณของสิ่งของหรือจานวนนับที่
ไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย๑






๒. เปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและ
ศูนย๑






ป.๕

๑. เขียนและอํานเศษสํวน จานวน
คละ และทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง








สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจานวน
การอํานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐
การนับลดทีละ ๒ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐
จานวนคูํ จานวนคี่
หลักและคําของเลขโดดในแตํละหลัก และการใช๎ ๐ เพื่อ
ยึดตาแหนํงของหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรูปกระจาย
การเปรียบเทียบจานวนและการใช๎เครื่องหมาย = ><
การเรียงลาดับจานวนไมํเกินห๎าจานวน
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจานวน
การอํานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ และ ทีละ ๕๐
การนับลดทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๕
ทีละ
๒๕ และทีละ ๕๐
หลักและคําของเลขโดดในแตํละหลัก และการใช๎ ๐ เพื่อ
ยึดตาแหนํงของหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรูปกระจาย
การเปรียบเทียบจานวนและการใช๎เครื่องหมาย = ><
การเรียงลาดับจานวนไมํเกินห๎าจานวน
ความหมาย การอําน และการเขียนเศษสํวนแท๎ เศษเกิน
จานวนคละ และทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง
เศษสํวนที่เทํากับจานวนนับ
การเขียนจานวนนับในรูปเศษสํวน
การเขียนเศษเกินในรูปจานวนคละและ
การเขียนจานวนคละในรูปเศษเกิน
เศษสํวนที่เทํากัน
เศษสํวนอยํางต่า

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. เปรียบเทียบและเรียงลาดับ
เศษสํวนและทศนิยมไมํเกินสอง
ตาแหนํง






๓. เขียนเศษสํวนในรูปทศนิยมและ
ร๎อยละ เขียนร๎อยละในรูปเศษสํวน
และทศนิยม และเขียนทศนิยมใน
รูปเศษสํวนและร๎อยละ







ป.๖

๑. เขียนและอํานทศนิยมไมํเกินสาม
ตาแหนํง
๒. เปรียบเทียบและเรียงลาดับ
เศษสํวนและทศนิยมไมํเกินสาม
ตาแหนํง







๓. เขียนทศนิยมในรูปเศษสํวน และ
เขียนเศษสํวนในรูปทศนิยม




สาระการเรียนรู้แกนกลาง
หลัก คําประจาหลัก และคําของเลขโดดในแตํละหลักของ
จานวนนับ และทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง
การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับทศนิยม
ไมํเกินสองตาแหนํง
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษสํวน
ที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณของตัวสํวนอีก
ตัวหนึ่ง
ความหมาย การอํานและการเขียนร๎อยละ
การเขียนเศษสํวนที่ตัวสํวนเป๕นตัวประกอบของ ๑๐และ
๑๐๐ในรูปทศนิยมและ
ร๎อยละ
การเขียนร๎อยละในรูปเศษสํวนและทศนิยม
การเขียนทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํงในรูปเศษสํวนและร๎อย
ละ
ความหมาย การอําน และการเขียนทศนิยมสามตาแหนํง
หลัก คําประจาหลัก และคําของเลขโดดในแตํละหลักของ
ทศนิยมสามตาแหนํง
การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับทศนิยม
ไมํเกินสามตาแหนํง
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษสํวน
การเขียนทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํงในรูปเศษสํวน
การเขียนเศษสํวนที่ตัวสํวนเป๕น
ตัวประกอบของ
๑๐, ๑๐๐, ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม

สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข๎าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ๑ระหวําง
การดาเนินการตําง ๆ และใช๎การดาเนินการในการแก๎ป๓ญหา
ชั้น
ป.๒

ป.๓

ตัวชี้วัด
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ
คูณ หาร
ระคนของจานวนนับไมํเกินหนึ่ง
พันและศูนย๑พร๎อมทั้งตระหนักถึง
ความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
๒. วิเคราะห๑และหาคาตอบของโจทย๑
ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหาระคนของ
จานวนนับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย๑
พร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ
หาร
ระคนของจานวนนับไมํเกินหนึ่ง
แสน
และศูนย๑ พร๎อมทั้งตระหนักถึง
ความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
๒. วิเคราะห๑และแสดงวิธีหาคาตอบ
ของ
โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหาระคน
ของ
จานวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและ
ศูนย๑
พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบและสร๎างโจทย๑ได๎





















สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การบวก การลบ
ความหมายของการคูณ และการใช๎เครื่องหมาย 
การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวนไมํเกินสองหลัก
ความหมายของการหาร และการใช๎เครื่องหมาย 
การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน
โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
โจทย๑ป๓ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
การบวก การลบ
การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวน
ไมํเกินสี่หลัก
การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก
การหารที่ตัวตั้งไมํเกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน
โจทย๑ป๓ญหาการบวกและการลบ
โจทย๑ป๓ญหาการคูณและการหาร
โจทย๑ป๓ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

ชั้น
ป.๕

ตัวชี้วัด
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ
คูณระคนของเศษสํวน พร๎อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ









๒. บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยมที่คาตอบเป๕น
ทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง
พร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
๓. วิเคราะห๑และแสดงวิธีหาคาตอบ
ของ
โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหา
ระคนของ
จานวนนับเศษสํวน ทศนิยม และ
ร๎อยละ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบและสร๎าง
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับจานวนนับได๎














สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การบวก การลบเศษสํวนที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณ
ของตัวสํวนอีกตัวหนึ่ง
การคูณเศษสํวนกับจานวนนับ
การคูณเศษสํวนกับเศษสํวน
การหารเศษสํวนด๎วยจานวนนับ
การหารจานวนนับด๎วยเศษสํวน
การหารเศษสํวนด๎วยเศษสํวน
การบวก ลบ คูณระคนของเศษสํวน
การบวกและการลบทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง
การคูณทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํงกับจานวนนับ
การคูณทศนิยมหนึ่งตาแหนํงกับทศนิยมหนึ่งตาแหนํง
การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับ
โจทย๑ป๓ญหาที่ใช๎บัญญัติไตรยางค๑
การสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ การ
หาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวน
นับ
โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษสํวน
โจทย๑ป๓ญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษสํวน
โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม และ
การสร๎างโจทย๑ป๓ญหา
โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละในสถานการณ๑ตําง ๆรวมถึโจทย๑
ง
ป๓ญหาร๎อยละเกี่ยวกับการหากาไร ขาดทุน การลด
ราคาและการหาราคาขาย

ชั้น
ป.๖

ตัวชี้วัด
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ
คูณ หาร
ระคนของเศษสํวน จานวนคละ
และ
ทศนิยม พร๎อมทั้งตระหนักถึง
ความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ

๒. วิเคราะห๑และแสดงวิธีหาคาตอบ
ของ
โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหา
ระคนของ
จานวนนับ เศษสํวน จานวนคละ
ทศนิยม และร๎อยละพร๎อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ และสร๎างโจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับจานวนนับได๎














สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การบวก การลบการคูณ การหารเศษสํวน
การบวก การลบการคูณ การหารจานวนคละ
การบวก ลบคูณ หารระคนของเศษสํวนและจานวน
คละ
การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยมที่มี
ผลลัพธ๑เป๕นทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํง
การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมที่มีผลลัพธ๑
เป๕นทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํง

โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับ
การสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ การ
หาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับ
โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
และการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสํวน
โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
และการบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยม
การสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการคูณ การหาร และการคูณ
หารระคนของทศนิยม
โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละในสถานการณ๑ตําง ๆ รวมถึโจทย๑
ง
ป๓ญหาร๎อยละเกี่ยวกับการหากาไร ขาดทุน การลด
ราคา การหาราคาขาย การหาราคาทุน และ
ดอกเบี้ย

สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช๎การประมาณคําในการคานวณและแก๎ป๓ญหา
ชั้น
ป.๒
ป.๓
ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วัด
–
–
๑. บอกคําประมาณใกล๎เคียงจานวนเต็มสิบ
เต็มร๎อย และเต็มพันของจานวนนับ
และนาไปใช๎ได๎
๑. บอกคําประมาณใกล๎เคียงจานวนเต็ม
หลักตําง ๆ ของจานวนนับ และนาไปใช๎
ได๎
๒. บอกคําประมาณของทศนิยมไมํเกินสาม
ตาแหนํง



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
–
–
คําประมาณใกล๎เคียงเป๕นจานวนเต็มสิบ เต็มร๎อย
เต็มพัน



คําประมาณใกล๎เคียงเป๕นจานวน
เต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล๎าน



คําประมาณใกล๎เคียงทศนิยมหนึ่งตาแหนํงและสอง
ตาแหนํง

สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๔เข๎าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช๎
ชั้น
ป.๒
ป.๓
ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วัด
–
–
–
๑. ใช๎สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมูํ
และสมบัติการแจกแจงในการคิดคานวณ
๒. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจานวนนับ







สาระการเรียนรู้แกนกลาง
–
–
–
การบวก การคูณ
การบวก ลบ คูณ หารระคน
ตัวประกอบ จานวนเฉพาะ และ ตัวประกอบเฉพาะ
การหา ห.ร.ม.
การหา ค.ร.น.

สาระที่ ๒การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัด
ชั้น
ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. บอกความยาวเป๕นเมตร และเซนติเมตร
และเปรียบเทียบความยาวในหนํวย
เดียวกัน
๒. บอกน้าหนักเป๕นกิโลกรัมและขีด และ
เปรียบเทียบน้าหนักในหนํวยเดียวกัน
๓. บอกปริมาตรและความจุเป๕นลิตร และ
เปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
๔. บอกจานวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญ
และธนบัตร











ป.๓

๕. บอกเวลาบนหน๎าป๓ดนาฬิกา (ชํวง ๕
นาที)
๖. บอกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน
๑. บอกความยาวเป๕นเมตร เซนติเมตร
และ
มิลลิเมตร เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม
และเปรียบเทียบความยาว








สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การวัดความยาว (เมตรเซนติเมตร)
การเปรียบเทียบความยาว(หนํวยเดียวกัน)
การชั่งน้าหนัก (กิโลกรัม ขีด)
การเปรียบเทียบน้าหนัก(หนํวยเดียวกัน)
การตวง (ลิตร)
การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ (ลิตร)
ชนิดและคําของเงินเหรียญและธนบัตร
การเปรียบเทียบคําของเงินเหรียญและธนบัตร
การบอกจานวนเงินทั้งหมด (บาท สตางค๑)
การบอกเวลาเป๕นนาฬิกากับนาที (ชํวง ๕นาที)
การอํานปฏิทินเดือนและอันดับที่ของเดือน
การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร)
การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม (ไม๎เมตร
ไม๎บรรทัด สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับ)
การเปรียบเทียบความยาว
การคาดคะเนความยาว (เมตร เซนติเมตร)

ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วัด
๒. บอกน้าหนักเป๕นกิโลกรัม กรัม และขีด
เลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม และ
เปรียบเทียบน้าหนัก







๓. บอกปริมาตรและความจุเป๕นลิตร
มิลลิลิตรเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม
และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุใน
หนํวยเดียวกัน






สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การชั่ง (กิโลกรัม กรัม ขีด)
การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม
(เครื่อง
ชั่งสปริง เครื่องชั่งน้าหนักตัว เครื่องชั่งสองแขน
เครื่องชั่งแบบตุ๎มถํวง)
การเปรียบเทียบน้าหนัก
การคาดคะเนน้าหนัก (กิโลกรัม)
การตวง (ลิตร มิลลิลิตร)
การเลือกเครื่องตวง (ถัง ลิตร ช๎อนตวง กระบอกตวง
ถ๎วยตวง เครื่องตวงน้ามันเชื้อเพลิง และหยอดเครื่อ* ง
)
การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของและความจุของ
ภาชนะ (หนํวยเดียวกัน)

*

เป๕นชื่อเฉพาะของเครื่องมือที่ใช๎ในการเติมน้ามัน (สานักชั่ง ตวง วัด กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า
กระทรวงพาณิชย๑)
ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วัด


๔. บอกเวลาบนหน๎าป๓ดนาฬิกา (ชํวง ๕ นาที)
อํานและเขียนบอกเวลาโดยใช๎จุด




๕. บอกความสัมพันธ๑ของหนํวยการวัด
ความยาวน้าหนัก และเวลา





๖. อํานและเขียนจานวนเงินโดยใช๎จุด



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของ
ภาชนะ (ลิตร)
การบอกเวลาเป๕นนาฬิกาและนาที (ชํวง ๕
นาที)
การเขียนบอกเวลาโดยใช๎จุดและการอําน
ความสัมพันธ๑ของหนํวยความยาว (มิลลิเมตรกับ
เซนติเมตรเซนติเมตรกับเมตร)
ความสัมพันธ๑ของหนํวยการชั่ง(กิโลกรัมกับขีดขีดกับกรัม
กิโลกรัมกับกรัม)
ความสัมพันธ๑ของหนํวยเวลา (นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมงกับ
วัน วันกับสัปดาห๑ วันกับเดือน เดือนกับปี วันกับปี)

การเขียนจานวนเงินโดยใช๎จุด
และการอําน

ชั้น
ป.๕

ตัวชี้วัด
๑. บอกความสัมพันธ๑ของหนํวยการวัด
ปริมาตร หรือความจุ
๒. หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม
๓. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและ
รูปสามเหลี่ยม
๔. วัดขนาดของมุม









๕. หาปริมาตรหรือความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก




ป.๖

๑. อธิบายเส๎นทางหรือบอกตาแหนํงของ
สิ่งตําง ๆ โดยระบุทิศทาง และ
ระยะทางจริงจากรูปภาพ แผนที่ และ
แผนผัง
๒. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม








๓. หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
วงกลม




สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความสัมพันธ๑ของหนํวยการวัดปริมตา รหรือความจุ
(ลูกบาศก๑เซนติเมตร ลูกบาศก๑เมตร)
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
การวัดขนาดของมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร๑
การหาขนาดของมุมกลับ
การหาปริมาตรเป๕นลูกบาศก๑หนํวย ลูกบาศก๑
เซนติเมตร และลูกบาศก๑เมตร
การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
โดยใช๎สูตร
ทิศ
การบอกตาแหนํงโดยใช๎ทิศ
มาตราสํวน
การอํานแผนผัง
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช๎ความยาวของ
ด๎าน
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช๎สมบัติของเส๎น
ทแยงมุม
การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง
การหาพื้นที่ของรูปวงกลม

สาระที่ ๒การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัด
ชั้น
ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
การชั่งการตวง และเงิน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง





ป.๓

๑. แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
การชั่งการตวง เงิน และเวลา







ป.๕

ป.๖

๒. อํานและเขียนบันทึกรายรับรายจําย
๓. อํานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ๑ที่ระบุเวลา
๑. แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาว
รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูป
สามเหลี่ยม



๑. แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาว
รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม










๒. แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
๓. เขียนแผนผังแสดงตาแหนํงของสิ่ง
ตําง ๆ และแผนผังแสดงเส๎นทางการ
เดินทาง






โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว (บวก ลบ)
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับการชั่ง (บวก ลบ)
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับการตวง(บวก ลบ คูณ หาร)
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ หนํวยเป๕นบาท)
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว (บวก ลบ)
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับการชั่ง (บวก ลบ)
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตร และความจุ (บวก ลบ)
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเงิน(บวก ลบ)
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลา

การอํานและเขียนบันทึกรายรับรายจําย
การอํานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ๑ที่
ระบุเวลา
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉากและรูปสามเหลี่ยม
การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยม
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม

โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
การเขียนแผนผังแสดงสิ่งตําง ๆ
การเขียนแผนผังแสดงเส๎นทางการเดินทาง
การเขียนแผนผังโดยสังเขป

สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห๑รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชั้น
ป.๒

ป.๓

ป.๕

ตัวชี้วัด
๑. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติวําเป๕นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
รูปวงกลม หรือรูปวงรี
๒. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสาม
มิติวํา เป๕นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรง
กลม หรือทรงกระบอก
๓. จาแนกระหวํางรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูป
วงกลมกับทรงกลม
๑. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่ เป๕นสํวนประกอบของสิ่งของที่
มี ลักษณะเป๕นรูปเรขาคณิตสามมิติ
๒. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกน
สมมาตรจากรูปทีก่ าหนดให๎
๓. เขียนชื่อจุด เส๎นตรง รังสี
สํวนของเส๎นตรงมุม และเขียน
สัญลักษณ๑
๑. บอกลักษณะและจาแนกรูป
เรขาคณิตสามมิตชนิ
ิ ดตําง ๆ
๒. บอกลักษณะ ความสัมพันธ๑และ
จาแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆ
๓. บอกลักษณะ สํวนประกอบ
ความสัมพันธ๑และจาแนก รูป
สามเหลี่ยมชนิดตําง ๆ



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม
วงรี



ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก



รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ



รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม รูปห๎าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูป
แปดเหลี่ยม
รูปที่มีแกนสมมาตร




จุด เส๎นตรง รังสี สํวนของเส๎นตรง จุดตัด
มุม และสัญลักษณ๑



ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม
พีระมิด
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
รูปสี่เหลี่ยมด๎านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
รูปสี่เหลี่ยมรูปวําว
รูปสามเหลี่ยมแบํงตามลักษณะของด๎าน
รูปสามเหลี่ยมแบํงตามลักษณะของมุม
สํวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม








ป.๖

๑. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่ เป๕นสํวนประกอบของรูป
เรขาคณิตสามมิติ
๒. บอกสมบัติของเส๎นทแยงมุมของ
รู
สี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆ

รูป





สํวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก
กรวย ปริซึม พีระมิด)
สมบัติของเส๎นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. บอกได๎วําเส๎นตรงคูํใดขนานกัน




สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การพิจารณาเส๎นขนานโดยอาศัยมุมแย๎ง
การพิจารณาเส๎นขนานโดยอาศัผยลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่อยูํบนข๎างเดียวกันของ
เส๎นตัดเป๕น ๑๘๐ องศา

สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช๎การนึกภาพ (visualization) ใช๎เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใช๎แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก๎ป๓ญหา
ชั้น
ป.๒
ป.๓

ป.๕

ตัวชี้วัด
๑. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎
แบบ
ของรูปเรขาคณิต
๑. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่
กาหนดให๎ในแบบตําง ๆ
๒. บอกรูปเรขาคณิตตําง ๆ ที่อยูํใน
สิ่งแวดล๎อมรอบตัว
๑. สร๎างมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร๑



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
วงกลม และรูปวงรีโดยใช๎แบบของรูป



การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ



รูปเรขาคณิตสองมิติ



ชนิดของมุม
การสร๎างมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร๑
การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การสร๎างรูปสามเหลี่ยม
การสร๎างรูปวงกลม
การสร๎างเส๎นขนานให๎ผํานจุดที่กาหนดให๎โดย
ใช๎ไม๎ฉาก
รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ(ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม
พีระมิด)
การประดิษฐ๑รูปเรขาคณิตสามมิติ



๒. สร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูป
สามเหลี่ยม และรูปวงกลม





ป.๖

๓. สร๎างเส๎นขนานโดยใช๎ไม๎ฉาก



๑. ประดิษฐ๑ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม
และ
พีระมิด จากรูปคลี่หรือรูป
เรขาคณิตสองมิติที่กาหนดให๎
๒. สร๎างรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆ






รูป

การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกาหนดความยาวของ
ด๎านและขนาดของมุม หรือเมื่อกาหนดความ
ยาวของเส๎นทแยงมุม

สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข๎าใจและวิเคราะห๑แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ๑และฟ๓งก๑ชัน
ชั้น
ป.๒

ป.๓

ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วัด
๑. บอกจานวนและความสัมพันธ๑
ใน แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นที
ละ ๕ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ และ
ลดลงทีละ ๒ ทีละ ๑๐ทีละ ๑๐๐




สาระการเรียนรู้แกนกลาง
แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕
ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐
แบบรูปของจานวนที่ลดลงทีละ ๒
ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐

๒. บอกรูปและความสัมพันธ๑ใน
แบบรูป ของรูปที่มีรูปรําง ขนาด
หรือสีที่ สัมพันธ๑กันอยํางใดอยําง
หนึ่ง
๑. บอกจานวนและความสัมพันธ๑
ใน แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นที
ละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ทีละ
๕๐ และลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ที
ละ ๕ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และแบบ
รูปซ้า
๒. บอกรูปและความสัมพันธ๑ใน
แบบรูป ของรูปที่มีรูปรําง ขนาด
หรือสีที่ สัมพันธ๑กันสองลักษณะ



แบบรูปของรูปที่มีรูปรําง ขนาด หรือสีที่
สัมพันธ๑กันอยํางใดอยํางหนึ่งเชํน



แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓
ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
แบบรูปของจานวนที่ลดลงทีละ ๓
ทีละ ๔ ทีละ ๕ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
แบบรูปซ้า



แบบรูปของรูปที่มีรูปรําง ขนาด หรือสีที่
สัมพันธ๑กันสองลักษณะ เชํน

๑. บอกจานวนและความสัมพันธ๑
ใน
แบบรูปของจานวนที่กาหนดให๎
๑. แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับแบบรูป



แบบรูปของจานวน



ป๓ญหาเกี่ยวกับแบบรูป




สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช๎นิพจน๑สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร๑(mathematical
model) อื่น ๆ แทนสถานการณ๑ตําง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช๎แก๎ป๓ญหา
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๒
–
–
ป.๓
–
–
ป.๕
–
–
ป.๖ ๑. เขียนสมการจากสถานการณ๑หรือ  สมการเชิงเส๎นที่มีตัวไมํทราบคําหนึ่งตัว
ป๓ญหาและแก๎สมการพร๎อมทั้ง
 การแก๎สมการโดยใช๎สมบัติของการเทํากัน
ตรวจ
เกี่ยวกับการบวก การลบการคูณ หรือการ
คาตอบ
หาร
 การแก๎โจทย๑ป๓ญหาด๎วยสมการ
๔. สร๎างความสัมพันธ๑หรือฟ๓งก๑ชัน
 ความสัมพันธ๑หรือฟ๓งก๑ชัน
จากสถานการณ๑ หรือป๓ญหาและ
นาไปใช๎ในการแก๎ป๓ญหา
๕. ใช๎กราฟของสมการ อสมการ
 กราฟของสมการ อสมการ ฟ๓งก๑ชัน และ
ฟ๓งก๑ชัน ในการแก๎ป๓ญหา
การนาไปใช๎
๖. เข๎าใจความหมายของผลบวก n  อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต
พจน๑แรกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n
พจน๑แรกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิตโดยใช๎สูตรและ
นาไปใช๎
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๑ เข๎าใจและใช๎วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล
ชั้น
ป.๒
ป.๓

ป.๕

ตัวชี้วัด
–
๑. รวบรวมและจาแนกข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง
และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
๒. อํานข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแทํงอยํางงําย
๑. เขียนแผนภูมิแทํงที่มีการยํนระยะ
ของเส๎น
แสดงจานวน



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
–
การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการจาแนก
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมใกล๎
ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน



การอํานแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทํง



การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการจาแนก
ข๎อมูล
การเขียนแผนภูมิแทํงที่มีการยํนระยะของ



เส๎นแสดงจานวน
การอํานแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ

ป.๖

๒. อํานข๎อมูลจากแผนภูมิแทํง

เปรียบเทียบ
๑. อํานข๎อมูลจากกราฟเส๎น และแผนภูมิ การอํานกราฟเส๎น และแผนภูมิรูปวงกลม
รูป
วงกลม
๒. เขียนแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบและ  การเขียนแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ
กราฟเส๎น
และกราฟเส๎น

สาระที่ ๕การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๒ใช๎วิธีการทางสถิติและความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป๕นในการคาดการณ๑ได๎
อยํางสมเหตุสมผล
ชั้น
ป.๒
ป.๓
ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วัด
–
–
๑. บอกได๎วําเหตุการณ๑ที่กาหนดให๎นั้น
– เกิดขึ้นอยํางแนํนอน
– อาจจะเกิดขึ้นหรือไมํก็ได๎
– ไมํเกิดขึ้นอยํางแนํนอน
๑. อธิบายเหตุการณ๑โดยใช๎คาที่มี
ความหมาย
เชํนเดียวกับคาวํา
– เกิดขึ้นอยํางแนํนอน
– อาจจะเกิดขึ้นหรือไมํก็ได๎
– ไมํเกิดขึ้นอยํางแนํนอน





สาระการเรียนรู้แกนกลาง
–
–
การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ๑ตําง ๆ
การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ๑ตําง ๆ

สาระที่ ๕ : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๓ : ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป๕นชํวยในการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหา
ชั้น
ป.๒
ป.๓
ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วัด
–
–
–
–

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
–
–
–
–

สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก๎ป๓ญหา การให๎เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร๑และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร๑
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ – ๓ ๑. ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ป๓ญหา
๒. ใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร๑ในการแก๎ป๓ญหาใน
สถานการณ๑ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม
๓. ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได๎อยํางเหมาะสม
๔. ใช๎ภาษาและสัญลักษณ๑ทาง
คณิตศาสตร๑ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการนาเสนอได๎อยําง
ถูกต๎อง
๕. เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ใน
คณิตศาสตร๑และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่นๆ
๖. มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑
ป.๔ – ๖ ๑. ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ป๓ญหา
๒. ใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร๑และเทคโนโลยีในการ
แก๎ป๓ญหาในสถานการณ๑ตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม
๓. ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได๎อยํางเหมาะสม
๔. ใช๎ภาษาและสัญลักษณ๑ทาง
คณิตศาสตร๑ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการนาเสนอได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม
๕. เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ใน
คณิตศาสตร๑และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่นๆ
๖. มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

-

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจานวน
นับที่ไมํเกินหนึ่งพันและศูนย๑ จานวนนับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย๑ และพร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหาระคนของจานวนนับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย๑
ความยาวเป๕นเมตรและเซนติเมตร
น้าหนักเป๕นกิโลกรัมและขีด ความจุเป๕นลิตร จานวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร เวลา
บนหน๎าป๓ดนาฬิกา (ชํวง ๕ นาที) วัน เดือน ปี จากปฏิทิน ,การวัดความยาว การชั่ง การตวง
และเงิน รูปเรขาคณิตสองมิติวําเป๕นทรงสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม หรือรูปวงรี ชนิดของรูป
เรขาคณิตสามมิติวําเป๕นทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก ทรงกลม หรือทรงกระบอก รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปวงกลมกับทรงกลม รูปเรขาคณิต สองมิติโดยใช๎แบบของรูปเรขาคณิต
จินตนาการ จานวนและความสัมพันธ๑ในรูปแบบของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ๕ ทีละ ๑๐ ที่ละ๑๐๐
และลดลงทีละ๒ ทีละ๑๐ ทีละ๑๐๐ รูปและความสัมพันธ๑ในแบบรูปของรูปที่มีรูปรําง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธ๑กันอยํางใดอยํางหนึ่ง การวัดความยาว การชั่ง การตวงสิ่งของในโรงเรียนและท้องถิ่น
การซื้อขายในชีวิตประจาวัน การแก้ปัญหาในโรงเรียน และท้องถิ่น
โดยเขียน อําน เปรียบเทียบ เรียงลาดับ บวก ลบ คูณ หารและ บวก ลบ คูณหาร
ระคน วิเคราะห๑ หาคาตอบ บอก แก๎ป๓ญหา จาแนก ใช๎ความรู๎ ทักษะ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ ใช๎ภาษา สัญลักษณ๑ ทางคณิตศาสตร๑ เชื่อมโยงความรู๎
เพื่อให๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มุํงมั่นในการทางาน มีวินัยใฝุเรียนรู๎ มีความซื่อสัตย๑สุจริต
มีความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณคําและเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป ๒/๑ ป ๒/๒
ค ๑.๒ ป ๒/๑ ป ๒/๒
ค ๒.๑ ป ๒/๑ ป ๒/๒ ป ๒/๓ ป ๒/๔ ป ๒/๕ ป ๒/๖
ค ๒.๒ ป ๒/๑
ค ๓.๑ ป ๒/๑ ป ๒/๒ ป ๒/๓
ค ๓.๒ ป ๒/๑
ค ๔.๑ ป ๒/๑ ป ๒/๒
ค ๖.๑ ป ๒/๑ ป ๒/๒ ป ๒/๓ ป ๒/๔ ป ๒/๕ ป ๒/๖
รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.2/1
ค 6.1 ป.2/3
ค 6.1 ป.2/4
ค 6.1 ป.2/5
ค 1.1 ป.2/1
ค 1.1 ป.2/2
ค 4.1 ป.2/1
ค 6.1 ป.2/2
ค 6.1 ป.2/3
ค 6.1 ป.2/4
ค 6.1 ป.2/5
ค 6.1 ป.2/6

1

การแสดงคําของ
จานวนนับไมํเกิน
1,000

๒

การเปรียบเทียบ
เรียงลาดับ นับเพิ่ม
นับลด จานวนนับไมํ
เกิน 1,000

๓

การบวกจานวนที่
ผลลัพธ๑และตัวตั้งไมํ
เกิน 100

ค 1.2
ค 1.2
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1

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

4

การลบจานวนที่
ผลลัพธ๑และตัวตั้งไมํ
เกิน 100

ค 1.2
ค 1.2
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1

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

สาระสาคัญ
การแสดงคําของจานวนไมํเกินหนึ่ง
พันและศูนย๑ สามารถแสดงโดยการ
ใช๎สัญลักษณ๑เป๕นตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
จานวนสองจานวนอาจมีคําเทํากัน
มากกวํากัน หรือน๎อยกวํากันเพียง
อยํางเดียวเทํานั้นและการเรียงลาดับ
จานวนหลาย ๆ จานวน ทาได๎โดย
การเปรียบเทียบจานวนที่ละคูํแล๎ว
เรียงลาดับจานวนจากน๎อยไปมาก
หรือจากมากไปน๎อยความสัมพันธ๑
ของจานวนในแบบรูปใช๎เป๕นแนวทาง
ในการหาจานวนอื่น ๆ ได๎
การหาผลบวกของจานวนสอง
จานวนให๎นาจานวนที่อยูํในหลัก
เดียวกันมาบวกทีละหลัก โดยเริ่ม
บวกจากหลักหนํวยไปหลักสิบ ถ๎า
ผลบวกของจานวนในหลักหนํวยเป๕น
สองหลักต๎องทดจานวนที่ครบสิบไป
รวมกับจานวนในหลักสิบ การบวก
จานวนสองจานวนเมื่อสลับที่กัน
ผลบวกยังคงเทํากัน การบวกจานวน
สามจานวนใช๎วิธีการเดียวกับการ
บวกจานวนสองจานวน คือ บวก
จานวนที่อยูํในหลักเดียวกันเข๎า
ด๎วยกัน
การหาผลลบของจานวนสองจานวน
ให๎นาจานวนที่อยูํในหลักเดียวกันมา
ลบกัน โดยลบในหลักหนํวยกํอนแล๎ว
จึงลบในหลักสิบการลบจานวนที่มีผล
ลบและตัวตั้งไมํเกิน 100 ถ๎าจานวน
ในหลักหนํวยของตัวตั้งน๎อยกวํา
จานวนในหลักหนํวยของตัวลบให๎

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10

13

7

7

ลาดับที่

5

6

7

มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ค 6.1 ป.2/6
กระจายตัวตั้งออกมา 1 สิบ แล๎ว
นามารวมกับจานวนในหลักหนํวยของ
ตัวตั้ง ผลลบมีความสัมพันธ๑กับการ
บวก คือ ผลลบของจานวนสอง
จานวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบจะ
เทํากับตัวตั้ง
โจทย๑ป๓ญหาการบวก ค 1.2 ป.2/1
โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบที่มี
6
การลบจานวนนับที่ ค 1.2 ป.2/2
ผลบวกไมํเกิน 100 การหาคาตอบ
ผลลัพธ๑และตัวตั้งไมํ ค 6.1 ป.2/1
ต๎องตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
เกิน 100
ค 6.1 ป.2/2
ของคาตอบที่ได๎
ค 6.1 ป.2/3
ค 6.1 ป.2/4
ค 6.1 ป.2/5
ค 6.1 ป.2/6
การวัดความยาว
ค 2.1 ป.2/1
เมตร เซนติเมตร เป๕นหนํวย
9
ค 2.2 ป.2/1
มาตรฐานที่ใช๎บอกความยาว ความ
ค 6.1 ป.2/3
สูง และระยะทาง และการแก๎ ป๓ญหา
ค 6.1 ป.2/4
เกี่ยวกับการวัดความยาว สามารถ
ค 6.1 ป.2/5
ทาได๎หลายวิธี
การบวก การลบ
ค 1.2 ป.2/1
การหาผลบวกของจานวนสอง
9
จานวนนับที่ตัวตั้ง
ค 1.2 ป.2/2
จานวน ให๎นาจานวนที่อยูํในหลัก
และผลลัพธ๑ไมํเกิน
ค 6.1 ป.2/1
เดียวกันมาบวกกัน
1,000
ค 6.1 ป.2/2
ถ๎าผลบวกของจานวนในหลักใด เป๕น
ค 6.1 ป.2/3
สองหลักให๎ทดจานวนที่ครบสิบไป
ค 6.1 ป.2/4
รวมกับจานวนที่อยูํในหลักถัดไปทาง
ค 6.1 ป.2/5
ซ๎ายมือ เมื่อสลับที่กันผลบวกยังคง
ค 6.1 ป.2/6
เทํากัน และการบวกจานวนสาม
จานวนใช๎วิธีการเดียวกับการบวก
จานวนสองจานวน การหาผลลบ
ของจานวนสองจานวนให๎นาจานวน
ที่อยูํในหลักเดียวกันมาลบกัน การ
ลบจะมีการกระจายจาก
หลักสิบไปหลักหนํวย เมื่อจานวนใน
หลักหนํวยของตัวตั้งน๎อยกวําจานวน
ในหลักหนํวยของตัวลบ และจะมีการ
กระจายจากหลักร๎อยไปหลักสิบ เมื่อ
ชื่อหน่วยการเรียน

ลาดับที่

8

9

10

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

โจทย๑ป๓ญหาการบวก ค 1.2 ป.2/1
การลบที่ผลลัพธ๑และ ค 1.2 ป.2/2
ตัวตั้งไมํเกิน 1,000 ค 6.1 ป.2/1
ค 6.1 ป.2/2
ค 6.1 ป.2/3
ค 6.1 ป.2/4
ค 6.1 ป.2/5
ค 6.1 ป.2/6
การชั่ง
ค 1.2 ป.2/1
ค 1.2 ป.2/2
ค 6.1 ป.2/1
ค 6.1 ป.2/2
ค 6.1 ป.2/3
ค 6.1 ป.2/4
ค 6.1 ป.2/5
การคูณ
ค 1.1 ป.2/1
ค 1.2 ป.2/2
ค 6.1 ป.2/1
ค 6.1 ป.2/2
ค 6.1 ป.2/3
ค 6.1 ป.2/4
ค 6.1 ป.2/5
ค 6.1 ป.2/6

สาระสาคัญ
จานวนในหลักสิบของตัวตั้งน๎อยกวํา
จานวนใน
หลักสิบของตัวลบ การลบมี
ความสัมพันธ๑กับ
การบวกคือ ผลลบของจานวนสอง
จานวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบจะ
เทํากับตัวตั้ง
โจทย๑ป๓ญหาการบวกและการลบที่มี
ตัวตั้งไมํเกิน 1
,000 จาก
สถานการณ๑ที่กาหนดให๎เป๕นการฝึก
การสร๎างโจทย๑ป๓ญหา การวิเคราะห๑
โจทย๑ และหาคาตอบได๎อยําง
สมเหตุสมผล

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

7

กิโลกรัม และขีด เป๕นหนํวย
มาตรฐานที่ใช๎บอกน้าหนัก และการ
แก๎ป๓ญหาการชั่งสามารถทาได๎หลาย
วิธี

8

การบวกจานวนที่เทํากันหลาย ๆ
จานวน เขียนแสดงได๎ด๎วยการคูณ
จานวนสองจานวน การคูณจานวน
สองจานวนเมื่อสลับที่กันผลคูณยังคง
เทํากัน จานวนใด ๆ คูณกับ 1
ได๎ผลคูณเทํากับจานวนนั้น และ
จานวนใด ๆ คูณกับศูนย๑ได๎ผลคูณ
เทํากับศูนย๑ การเปรียบเทียบการ
คูณ ทาได๎โดยการนาผลคูณของการ
คูณสองกลุํมมาเปรียบเทียบกันโดยใช๎
สัญลักษณ๑ ><หรือ = จานวนสอง
จานวนที่คูณกันเมื่อสลับที่กันแล๎วผล
คูณยังคงเทําเดิม จานวนใด ๆ คูณ
กับ 10,20,30,… ,90 สามารถหา

12

ลาดับที่

11

ชื่อหน่วยการเรียน

การคูณ (ตํอ)

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ค 1.1
ค 1.2
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1

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

สาระสาคัญ
ผลคูณได๎โดยคูณจานวนนับกับ
1,2,3,… ,9 ตามลาดับแล๎วเติม 0
หนึ่งตัวตํอท๎าย
คูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มี
สองหลัก ทาได๎โดยการคูณจานวนใน
หลักหนํวยกํอน ถ๎าผลคูณในหลัก
หนํวยเป๕นเลขสองหลัก ให๎ทดไปหลัก
สิบ โดยวางเลขหลักหนํวยไว๎ในหลัก
หนํวย แล๎วคูณหลักสิบ นาผลคูณใน
หลักสิบรวมกับตัวทด โจทย๑ป๓ญหา
การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่ไมํ
เกินสองหลัก จะต๎องวิเคราะห๑โจทย๑
เพื่อหาคาตอบพร๎อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบได๎

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

11

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจานวน
นับไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย๑ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบโจทย๑ป๓ญหาและ
โจทย๑ป๓ญหาระคนของจานวนนับ ไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย๑พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบและสร๎างโจทย๑ได๎ ความยาวเป๕นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร น้าหนักเป๕นกิโลกรัม
กรัมและขีด ปริมาตรและความจุเป๕นลิตร มิลลิลิตร เวลาบนหน๎าป๓ดนาฬิกา(ชํวง ๕ นาที)
ความสัมพันธ๑ของหนํวยการวัดความยาว น้าหนัก และเวลา จานวนเงิน การวัดความยาว การชั่ง
การตวง เงิน และเวลา บันทึกรายรับรายจําย บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ๑ที่ระบุเวลา ชนิดของ
รูป เรขาคณิตสองมิติที่เป๕นสํวนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป๕นรูปเรขาคณิตสามมิติ รูป
เรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่กาหนดให๎ จุด เส๎นตรง รังสี สํวนของเส๎นตรง มุมและ
สัญลักษณ๑ รูปเรขาคณิตสองมิติที่กาหนดให๎ในแบบตําง ๆ รูปเรขาคณิตตําง ๆ ที่อยูํในสิ่งแวดล๎อม
รอบตัว จานวนและความสัมพันธ๑ในแบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ๒๕ ทีละ ๕๐
และลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ๒๕ ทีละ ๕๐ และแบบรูปซ้า รูปและความสัมพันธ๑ในแบบรูปของรูป
ที่มีรูปรําง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ๑กันสองลักษณะ ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่พบ
เห็นในชีวิตประจาวัน ข้อมูลจากแผนภูมิ รูปภาพ และแผนภูมิแท่งอย่างง่าย รูปเรขาคณิตใน
ท้องถิ่น ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่น
โดยเขียน อําน เปรียบเทียบ เรียงลาดับ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ระคน วิเคราะห๑ แสดงวีหาคาตอบ บอก แก๎ป๓ญหา บันทึก ระบุ รวบรวม ใช๎ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ สื่อสาร เชื่อมโยง
เพื่อให๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มุํงมั่นในการทางาน มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มีความซื่อสัตย๑
สุจริต
มีความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณคํา และเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป ๓/๑ ป ๓/๒
ค ๑.๒ ป ๓/๑ ป ๓/๒
ค ๒.๑ ป ๓/๑ ป ๓/๒ ป ๓/๓ ป ๓/๔ ป ๓/๕ ป ๓/๖
ค ๒.๒ ป ๓/๑ ป ๓/๒ ป ๓/๓
ค ๓.๑ ป ๓/๑ ป ๓/๒ ป ๓/๓
ค ๓.๒ ป ๓/๑ป ๓/๒
ค ๔.๑ ป ๓/๑ ป ๓/๒
ค ๕.๑ ป ๓/๑ ป ๓/๒
ค ๖.๑ ป ๓/๑ ป ๓/๒ ป ๓/๓ ป ๓/๔ ป ๓/๕ ป ๓/๖
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ลาดับที่
1

2

ชื่อหน่วยการ
เรียน
จานวนนับ
ไมํเกิน
100,000

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.3/1,
ป.3/2
ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6

การนับเพิ่ม
การนับลด
และแบบรูป

ค 1.1 ป.3/1,
ป.3/2
ค 4.1 ป.3/1
ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
จานวนนับไมํเกิน 100,000 เป๕น 11
จานวนนับที่ไมํเกินห๎าหลัก ซึ่ง
สามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง
จานวนได๎เลขโดดที่อยูํในหลัก
ตํางกันจะมีคําตํางกัน
การเขียนตัวเลขในรูปกระจายเป๕น
การแสดงจานวนในรูปการบวกคํา
ของเลขโดดในแตํละหลักจานวน
สองจานวนที่มีหลายหลัก เมื่อ
นามาเปรียบเทียบกันอาจมีคํา
เทํากัน หรือจานวนหนึ่งมากกวําอีก
จานวนหนึ่งหรือ จานวนหนึ่งน๎อย
กวําอีกจานวนหนึ่ง การเรียงลาดับ
จานวนทาได๎โดยเปรียบเทียบ
จานวนทีละคูํ แล๎วเรียงลาดับ
จานวนจากน๎อยไปมาก หรือจาก
มากไปน๎อย
แบบรูปของจานวนนับ เป๕นชุดของ
12
จานวนที่มีความสัมพันธ๑กันอยํางใด
อยํางหนึ่ง กรณีแบบรูปของจานวน
นับที่เพิ่มทีละ 3 เพิ่มทีละ 4 เพิ่มที
ละ 25 และเพิ่มทีละ 50 จะเป๕น
ชุดของจานวนที่มีความสัมพันธ๑กัน
โดยการนับเพิ่มทีละ 3 เพิ่มทีละ 4
เพิ่มทีละ 25 และเพิ่มทีละ 50
กรณีแบบรูปของจานวนนับที่ลดลง
ทีละ 3 ลดลงทีละ 4 ลดลงทีละ 5
ลดลงทีละ 25 และลดลงทีละ 50
จะเป๕นชุดของจานวนที่มี
ความสัมพันธ๑กันโดยการนับลดลงที
ละ 3 ลดลงทีละ 4 ลดลงทีละ 5
ลดลงทีละ 25 และลดลงทีละ 50
สาระสาคัญ

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

3

การบวกจานวน ค 1.2 ป.3/1,
ที่มีผลลัพธ๑
ป.3/2
ไมํเกิน
ค 6.1 ป.3/1,
100,000
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6

4

การลบจานวน ค 1.2 ป.3/1,
ที่มีตัวตั้งไมํเกิน
ป.3/2
100,000
ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,

สาระสาคัญ
แบบรูปของรูปเรขาคณิตเป๕นการ
เรียง ลาดับความสัมพันธ๑ของรูป
เรขาคณิตแบบรูปซ้าเป๕นการแสดง
ความสัมพันธ๑ ของจานวนที่มี
การเรียงลาดับเป๕นชุด ๆ โดยแตํละ
ชุดจะมี การเรียงลาดับที่เหมือนกัน
ความรู๎นี้ไปใช๎เป๕นพื้นฐานในการ
เรียนคณิตศาสตร๑และใช๎ในชีวิต
ประจาวัน
การบวกจานวนที่มีหลายหลัก
ผลบวกหาได๎จากการนาจานวนที่
อยูํในหลักเดียวกันบวกกัน เมื่อ
ผลบวกในหลักใดได๎เป๕นสองหลัก
ให๎ทดจานวนในหลักสิบ ไปรวมกับ
ผลบวกในหลักถัดไปทางซ๎ายมือ
จานวนสองจานวนที่นามาบวกกัน
สามารถสลับที่กันได๎ โดยที่ผลบวก
ยังคงเดิม การบวกจานวนสาม
จานวน อาจหาผลบวกของสอง
จานวนแรกกํอน แล๎วบวกกับ
จานวนที่สาม หรือบวกทีละสาม
จานวนก็ได๎ กรบวนการแก๎โจทย๑
ป๓ญหา ๔ ขั้นตอน คือ ทาความ
เข๎าใจโจทย๑ วางแผน ลงมือทา และ
ตรวจสอบ ใช๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
การบวกได๎ นักเรียนสามารถนา
ความรู๎นี้ไปใช๎แก๎โจทย๑ป๓ญหาการ
บวกจานวนตําง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันได๎
การลบจานวนสองจานวน เป๕นการ
หักออก จากจานวนหนึ่งแล๎วหา
จานวนที่เหลือ การลบจานวนที่มี
หลายหลัก ทาได๎โดยลบเลขโดดใน
หลักเดียวกันเมื่อเลขโดดในหลักใด
ของตัวตั้งน๎อยกวําตัวลบให๎กระจาย
ตัวตั้งจากหลักที่อยูํถัดไปทาง

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

13

11

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

5

การบวก ลบ
ระคนจานวน
ที่มีผลลัพธ๑และ
ตัวตั้งไมํเกิน
100,000

6

แผนภูมิภาพ
และแผนภูมิ
แทํง

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ป.3/6 ซ๎ายมือมารวมกับตัวตั้งเดิมแล๎วจึง
ลบกัน การบวกและการลบมี
ความสัมพันธ๑กันโดยผลลบของ
จานวนสองจานวนใด ๆ เมื่อรวม
กับตัวลบจะมีคําเทํากับตัวตั้ง
กระบวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้น
คือ ทาความเข๎าใจโจทย๑ วางแผน
ลงมือทา และตรวจสอบใช๎ในการ
แก๎โจทย๑ป๓ญหาการลบ และโจทย๑
ป๓ญหาการบวก ลบระคนได๎ การ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
การบวกและการลบ ต๎องสร๎างให๎มี
ข๎อมูลเพียงพอที่จะหาคาตอบ และ
สิ่งที่ถามต๎องมีความชัดเจน
ค 1.2 ป.3/1, การหาผลลัพธ๑ของโจทย๑การบวก
5
ป.3/2 ลบระคน จะต๎องหาผลลัพธ๑ใน
ค 6.1 ป.3/1, วงเล็บกํอนการบวกลบจานวน
ป.3/2, หลายๆ จานวน ต๎องหาผลลัพธ๑ใน
ป.3/3, วงเล็บกํอนแล๎วจึงนาไปบวกหรือ
ป.3/4, ลบกับจานวนอื่นกระบวนการแก๎
ป.3/5, โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้นคือ ทาความ
ป.3/6 เข๎าใจโจทย๑ วางแผน ลงมือทา และ
ตรวจสอบ ใช๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
การลบ และโจทย๑ป๓ญหาการบวก
ลบระคนได๎ การสร๎างโจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับการบวกและการลบ ต๎อง
สร๎างให๎มีข๎อมูลเพียงพอที่จะหา
คาตอบ และสิ่งที่ถามต๎องมีความ
ชัดเจน นักเรียนสามารถนาความรู๎
เรื่องการลบไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
ได๎
ค 5.1 ป.3/1, ข๎อมูลเป๕นข๎อเท็จจริงของสิ่งที่สนใจ
9
ป.3/2 ซึ่งได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ค 6.1 ป.3/1, อาจเป๕นทั้งข๎อความและตัวเลขการ
ป.3/2, เก็บรวบรวมข๎อมูลอาจใช๎วิธีสังเกต
ป.3/3, สอบถามสัมภาษณ๑ทดลองหรือ

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

7

การวัดความ
ยาว

8

เวลา

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ป.3/4, รวบรวมจากทะเบียนก็ได๎การ
ป.3/5, นาเสนอข๎อมูลอาจใช๎ตารางซึ่งเป๕น
ป.3/6 การจัดกลุํมหรือหมวดหมูขํ องข๎อมูล
ทาให๎อํานข๎อมูลได๎งํายขึ้น ชัดเจน
และรวดเร็ว แผนภูมิรูปภาพเป๕น
การใช๎รูปภาพแสดงจานวนหรือ
ปริมาณของสิ่งตําง ๆ โดยรูปภาพที่
แทนสิ่งเดียวกันต๎องเป๕นรูปภาพที่
เหมือนกันและมีขนาดเทํากัน
แผนภูมิแทํงเป๕นการใช๎รูปสี่เหลี่ยม
มุมฉากแสดงจานวนหรือปริมาณ
ของสิ่งตําง ๆ โดยให๎ความสูงหรือ
ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แตํละรูป แสดงจานวนแตํละ
รายการรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูป
ต๎องมีความกว๎างเทํากันและเริ่มต๎น
จากระดับเดียวกันที่ศูนย๑
ค 2.1 ป.3/1, เมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร
10
ป.3/2 เป๕นหนํวยการวัดความยาว
ค 2.2 ป.3/1 มาตรฐาน การเลือกเครื่องมือ
ค 6.1 ป.3/1, ที่ใช๎วัดความยาว และหนํวยการวัด
ป.3/2, ความยาวที่เหมาะสม จะให๎วัด
ป.3/3, ความยาวของสิ่งตําง ๆ ได๎อยําง
ป.3/4, ถูกต๎อง การเปรียบเทียบความยาว
ป.3/5, ถ๎าหนํวยตํางกันต๎องเปลี่ยนหนํวย
ป.3/6 ให๎เป๕นหนํวยเดียวกันกํอน
เปรียบเทียบหนํวยการวัดความยาว
กระบวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้น
คือ ทาความเข๎าใจโจทย๑ วางแผน
ลงมือทา และตรวจสอบ ใช๎ในการ
แก๎โจทย๑ป๓ญหาการวัดความยาว
นักเรียนสามารถนาความรู๎นี้
ไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
ค 2.1 ป.3/4, นาฬิกาที่บอกเวลาโดยใช๎เข็ม เข็ม
12
ป.3/5 สั้นบอกเวลาเป๕นชั่วโมง เข็มยาว
ค 2.2 ป.3/1, บอกเวลาเป๕นนาที ตัวเลขบน

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

9

การชั่ง

10

การตวง

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป.3/2
ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6

สาระสาคัญ

หน๎าป๓ดนาฬิกาใช๎อํานเวลาทั้ง
กลางวันและกลางคืน การเขียน
บอกเวลาโดยใช๎จุด ตัวเลขที่อยูํ
หน๎าจุดบอกเวลาเป๕นนาฬิกา ตัว
เลขที่อยูํหลังจุดบอกเวลาเป๕นนาที
หนํวยเวลา นาที ชั่วโมง วัน
สัปดาห๑ เดือนและปี มี
ความสัมพันธ๑กัน
ค 2.1 ป.3/2, กิโลกรัม กรัม และขีด เป๕นหนํวย
ป.3/3, การชั่งมาตรฐานเครื่องชั่งมีหลาย
ป.3/5 ชนิด ต๎องเลือกเครื่องชั่งหนํวยการ
ค 2.2 ป.3/1 ชั่งที่เหมาะสม และชั่งได๎ถูกวิธี จึง
ค 6.1 ป.3/1, จะได๎ผลการชั่ง ที่ถูกต๎อง ลิตร และ
ป.3/2, มิลลิลิตรเป๕นหนํวยที่ใช๎บอก
ป.3/3, ปริมาณของของเหลว หรือเป๕น
ป.3/4, หนํวยที่ใช๎บอกปริมาตร เครื่องมือ
ป.3/5, สาหรับการตวงมีหลายชนิด ในการ
ป.3/6 ตวงต๎องเลือกเครื่องตวง หนํวย
การตวงให๎เหมาะสม และตวงให๎ถูก
วิธี จึงจะได๎ผลตวงที่ถูกต๎อง การ
เปรียบเทียบน้าหนัก ปริมาตรและ
ความจุถ๎าหนํวยตํางกันต๎องเปลี่ยน
หนํวยให๎เป๕นหนํวยเดียวกันกํอน
การเปรียบเทียบการชั่งมี
ความสัมพันธ๑กัน สามารถเปลี่ยน
หนํวยกันได๎ กระบวนการแก๎โจทย๑
ป๓ญหา 4 ขั้น คือ ทาความเข๎าใจ
โจทย๑ วางแผน ลงมือทา และ
ตรวจสอบ ใช๎ในการแก๎โจทย๑
ป๓ญหาการชั่งและการตวงได๎
นักเรียนสามารถนาความรู๎นี้ไปใช๎
ในชีวิตประจาวันได๎
ค 2.1 ป.3/2, ลิตรและมิลลิลิตรเป๕นหนํวยที่ใช๎
ป.3/3, บอกปริมาณของของเหลว หรือ
ป.3/5 เป๕นหนํวยที่ใช๎บอกปริมาตร
ค 2.2 ป.3/1 เครื่องมือสาหรับการตวงมีหลาย

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

9

7

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6

11

การคูณจานวน ค 1.2 ป.3/1,
หนึ่งหลักกับ
ป.3/2
จานวนไมํเกินสี่ ค 6.1 ป.3/1,
หลัก
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6

12

การคูณจานวน
สองหลักกับ

ค 1.2 ป.3/1,
ป.3/2

สาระสาคัญ
ชนิด ในการตวงต๎องเลือกเครื่อง
ตวง หนํวยการตวงให๎เหมาะสม
และตวงให๎ถูกวิธี จึงจะได๎ผลตวง
ที่ถูกต๎อง การเปรียบเทียบน้าหนัก
ปริมาตรและความจุถ๎าหนํวย
ตํางกันต๎องเปลี่ยนหนํวยให๎เป๕น
หนํวยเดียวกันกํอนการ
เปรียบเทียบ การชั่ง มี
ความสัมพันธ๑กัน สามารถเปลี่ยน
หนํวยกันได๎ กระบวนการแก๎โจทย๑
ป๓ญหา 4 ขั้น คือ ทาความเข๎าใจ
โจทย๑ วางแผน ลงมือทา และ
ตรวจสอบ ใช๎ในการแก๎โจทย๑
ป๓ญหาการชั่งและการตวงได๎
นักเรียนสามารถนาความรู๎นี้ไปใช๎
ในชีวิตประจาวันได๎
การบวกจานวนที่เทํากันหลาย ๆ
จานวนอาจแสดงได๎ด๎วยการคูณ
จานวนสองจานวน จานวนใดคูณกับ
ศูนย๑หรือศูนย๑คูณกับจานวนใด ผล
คูณจะเป๕นศูนย๑ จานวนใด ๆ คูณกับ
หนึ่งผลคูณจะเทํากับจานวนนั้น การ
คูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวนไมํ
เกินสี่หลักทาได๎โดยการคูณทีละหลัก
เริ่มจากหลักหนํวยแล๎วจึงคูณหลัก
ถัดไปทางซ๎ายมือตามลาดับ เมื่อผล
คูณในหลักใดเป๕นจานวนสองหลัก
ให๎ทดไปอีกหนึ่งหลักทางซ๎ายมือ
กระบวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้น
คือ ทาความเข๎าใจโจทย๑ วางแผน ลง
มือทา และตรวจสอบ ใช๎ในการแก๎
โจทย๑ป๓ญหาการคูณได๎ความรู๎
นาไปใช๎ในการแก๎ป๓ญหาการคูณ
จานวนตําง ๆ ในชีวิต ประจาวันได๎
การคูณจานวนสองหลักกับจานวน
สองหลักให๎นาเลขโดดในแตํละหลัก

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

18

10

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
เรียน
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
จานวนสองหลัก ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6

13

การหาร

ค 1.2 ป.3/1,
ป.3/2
ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6

14

โจทย๑ป๓ญหา
การหาร

15

เงิน

16

บันทึกรายรับ

ค 1.2 ป.3/1,
ป.3/2
ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6
ค 2.1 ป.3/6
ค 2.2 ป.3/1,
ป.3/2
ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6
ค 2.1 ป.3/6

สาระสาคัญ
ของตัวคูณไปคูณเลขโดดในแตํละ
หลักของตัวตั้งแล๎วนาผลคูณที่ได๎มา
บวกกัน กระบวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
4 ขั้น คือ ทาความเข๎าใจโจทย๑
วางแผน ลงมือทา และตรวจสอบ
ใช๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการคูณและ
การแก๎ป๓ญหา การคูณจานวนตําง ๆ
ในชีวิตประจาวันได๎
การหารเป๕นการลบออกครั้งละเทํา
ๆ กัน ความสัมพันธ๑ของตัวตั้ง
ตัวหาร ผลหาร และเศษของการ
หาร คือ ตัวตั้ง เทํากับ ตัวหารคูณ
กับผลหารแล๎วบวกด๎วยเศษของ
การหาร โดย ถ๎าการหารใดมีเศษ
ของการหารเป๕นศูนย๑ เรียกวํา การ
หารลงตัว และถ๎าเศษของการหาร
มากกวําศูนย๑ เรียกวํา การหารไมํ
ลงตัว
กระบวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้น
คือ ทาความเข๎าใจโจทย๑ วางแผน ลง
มือทา และตรวจสอบ ใช๎ในการแก๎
โจทย๑ป๓ญหาการการและแก๎ป๓ญหา
ในชีวิตประจาวันได๎

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

16

10

การเขียนจานวนเงินโดยใช๎จุด ตัว
เลขที่อยูํหน๎าจุดบอกจานวนเงิน
เป๕นบาท ตัวเลขที่อยูํหลังจุดบอก
จานวนเงินเป๕นสตางค๑กระบวนการ
แก๎โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้นคือ ทาความ
เข๎าใจโจทย๑ วางแผน ลงมือทา และ
ตรวจสอบใช๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับเงินได๎

6

การเขียนบันทึกรายรับ รายจํายจะ

5

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน
รายจําย

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 2.2 ป.3/1,
ป.3/2
ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6
ค 3.1 ป.3/1,
ป.3/2
ค 3.2 ป.3/1,
ป.3/2
ค 4.1 ป.3/2
ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6

17

รูปเรขาคณิต

18

จุด เส๎นตรง
รังสี สํวนของ
เส๎นตรง มุม

ค 3.1 ป.3/3
ค 6.1 ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6

19

การบวก ลบ
คูณ หารระคน

ค 1.2 ป.3/1,
ป.3/2
ค 6.1 ป.3/1,

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ชํวยให๎ตรวจสอบความสมดุลของ
รายรับ-รายจํายในชีวิตประจาวันได๎

รูปเรขาคณิตสองมิติ เป๕นรูป
เรขาคณิตที่เป๕น
รูปแบน ไมํมีความหนาหรือความ
ลึก รูปเรขา คณิตสามมิติเป๕นรูป
เรขาคณิตที่มีความกว๎าง ความยาว
และความลึกหรือความสูงและมีรูป
เรขาคณิตสองมิติเป๕นสํวนประกอบ
การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดย
ใช๎แบบของรูปชํวยให๎เขียนรูป
เรขาคณิต-สองมิติได๎ถูกต๎องและ
รวดเร็วขึ้นรอยที่เกิดจากการนารูป
มาพับครึ่งแล๎วทาให๎แตํละข๎างของ
รอยพับทับกันสนิทเรียกรอยพับนี้
วําแกนสมมาตร
จุดเขียนแทนด๎วยสัญลักษณ๑ (.)สํวน
ของเส๎นตรงมีจุดปลายทั้งสองข๎าง
เขียนแทนด๎วยสัญลักษณ๑เส๎นตรงไมํ
มีจุดปลายเขียนแทนด๎วยสัญลักษณ๑
รังสีเป๕นสํวนหนึ่งของเส๎นตรงที่มีจุด
ปลายเพียงหนึ่งจุด เขียนแทนด๎วย
สัญลักษณ๑ มุมเกิดจากรังสีสองเส๎น
ที่มีจุดปลายรํวมกัน
^ เป๕น
สัญลักษณ๑แทนมุม ความรู๎นี้เป๕น
พื้นฐาน ในการเรียนคณิตศาสตร๑
ตํอไป และใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
การหาคาตอบของโจทย๑การบวก
ลบระคน ให๎หาผลลัพธ๑ของจานวน
ที่อยูํในวงเล็บกํอน แล๎วจึงนา

10

9

15

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป.3/2,
ป.3/3,
ป.3/4,
ป.3/5,
ป.3/6

สาระสาคัญ
ผลลัพธ๑ที่ได๎มาบวกหรือลบกับ
จานวนที่เหลือ การแก๎โจทย๑ป๓ญหา
ต๎องทาความเข๎าใจและวิเคราะห๑
โจทย๑ ถึงสิ่งที่โจทย๑กาหนดให๎ สิ่งที่
โจทย๑ถาม จากนั้นวางแผน
แก๎ป๓ญหาโจทย๑

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

ศึกษาเศษสํวนจานวนคละ และทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง เศษสํวนและทศนิยมไมํเกินสอง
ตาแหนํง เศษสํวนในรูปทศนิยมและร๎อยละ ร๎อยละในรูปเศษสํวน และทศนิยม ทศนิยมในรูป
เศษสํวนและร๎อยละ เศษสํวนพร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ ทศนิยมที่คาตอบ
เป๕นทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบโจทย๑ป๓ญหาและ
โจทย๑ป๓ญหาระคนของจานวนนับเศษสํวน ทศนิยมและร๎อยละ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ และสร๎างโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับจานวนนับได๎ คําประมาณใกล๎เคียง
จานวนเต็มสิบ เต็มร๎อย และเต็มพันและนาไปใช๎ได๎ ความสัมพันธ๑ของหนํวย การวัด ปริมาตรหรือ
ความจุ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม มุมฉาก และรูป
สามเหลี่ยม ขนาดของมุม ปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่ความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม ลักษณะรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตําง ๆ ความสัมพันธ๑รูป
สี่เหลี่ยม
ชนิดตําง ๆ ลักษณะสํวนประกอบความสัมพันธ๑รูปสามเหลี่ยมชนิดตําง ๆ การสร๎างมุมโดยใช๎โปร
แทรกเตอร๑ การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม การสร๎างเส๎นขนานโดยใช๎ไม๎
ฉาก จานวนและความสัมพันธ๑ในแบบรูปของจานวนที่กาหนดให๎ แผนภูมิแทํงที่มีการยํนระยะของ
เส๎นแสดงจานวนข๎อมูลจากแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ เหตุการณ๑ที่กาหนดให๎เกิดขึ้นอยํางแนํนอน
หรืออาจจะเกิดขึ้น หรือไมํก็ได๎
ไมํเกิดขึ้นแนํนอน การวัดความยาวในท้องถิ่น
โดยเขียน อําน เปรียบเทียบ เรียงลาดับ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ระคน วิเคราะห๑ แสดงวิธี บอก หาความยาว หาพื้นที่ วัดขนาด หาปริมาตร แก๎ป๓ญหา สร๎าง
มุม สร๎างรูป สร๎างเส๎นขนาน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ ภาษาและสัญลักษณ๑ทาง
คณิตศาสตร๑เชื่อมโยง
เพื่อให๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มุํงมั่นในการทางาน มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มีความซื่อสัตย๑
สุจริต มีความเชื่อมมั่นในตนเอง เห็นคุณคําและเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑

รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓
ค ๑.๒ ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓
ค ๑.๓ ป๕/๑
ค ๒.๑ ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓ ป๕/๔ ป๕/๕
ค ๒.๒ ป๕/๑
ค ๓.๑ ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓
ค ๓.๒ ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓
ค ๔.๑ ป๕/๑
ค ๕.๑ ป๕/๑ ป๕/๒ ค ๕.๒ ป๕/๑
ค ๖.๑ ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓ ป๕/๔ ป๕/๕ ป๕/๖
รวมทั้งหมด ๒๙ ตัวชี้

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับที่
1

2
3

4

ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียน
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
จานวนนับ
ค 1.2 ป.5/3 การนาจานวนไปใช๎บางครั้งอาจใช๎
34
และ การบวก ค 1.3 ป.5/1 คําประมาณใกล๎เคียงจานวนเต็มสิบ เต็ม
การลบ การ ค 6.1 ป.5/1-2 ร๎อย เต็มพันเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
คูณ การหาร
ป.5/4-5 การหาผลลัพธ๑ของโจทย๑ให๎ดาเนินการทาง
คณิตศาสตร๑เพื่อหาคาตอบ และการแก๎
โจทย๑ป๓ญหา ต๎องอํานโจทย๑ให๎เข๎าใจ
วิเคราะห๑โจทย๑ วางแผนแก๎โจทย๑ป๓ญหา
แล๎วจึงแสดงวิธีทาเพื่อหาคาตอบ พร๎อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบจานวนมีความเกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจาวันเป๕นอยํางมากสามารถนาไป
สร๎างผลงานและนาเสนอผลงานได๎อยําง
ถูกต๎องเหมาะสม
มุม
ค 2.1 ป.5/4 มุมชนิดตําง ๆ สามารถใช๎โปรแทรกเตอร๑
7
ค 3.2 ป.5/1 วัดหาขนาดของมุมและสร๎างมุมตามที่
ค 6.1 ป.5/4-5 ต๎องการได๎
เส๎นขนาน
ค 3.2 ป.5/3 การสร๎างเส๎นขนานให๎ผํานจุดที่กาหนดให๎
3
ค 6.1 ป.5/4 สามรถสร๎างได๎โดยใช๎ไม๎ฉาก เส๎นตรงที่
ป.5/6 เป๕นเส๎นคูํขนานกันเขียนในรูปสัญลักษณ๑
ทางคณิตศาสตร๑โดยใช๎เครื่องหมาย //
ความรู๎เรื่องเส๎นขนานสามรถนาไป
เชื่อมโยงกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ
และนาไปสร๎างสรรค๑ผลงานพร๎อมทั้ง
นาเสนอผลงานที่สร๎างขึ้นได๎ เชํนการสร๎าง
สิ่งประดิษฐ๑ตําง ๆ ที่มีสํวนประกอบของ
เส๎นขนาน ได๎แกํ การนาวัสดุเหลือใช๎ที่มี
สํวนประกอบของเส๎นขนานมาสร๎างเป๕น
ของเลํนหรือของใช๎ของตกแตํง
สถิติและความ ค 5.1 ป.5/1-2 การเขียนแผนภูมิแทํงที่มีการยํนระยะของ
7
นําจะเป๕น
ค 6.1 ป.5/4-6 เส๎นแสดงจานวนและอํานข๎อมูลจาก
เบื้องต๎น
แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบสามารถเชื่อมโยง
ความรู๎ทางคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่น ๆ
โดยใช๎ภาษาและสัญลักษณ๑ทาง

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

5

เศษสํวน

6

การบวก การ
ลบ การคูณ
การหาร
เศษสํวน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

คณิตศาสตร๑ในการสื่อสาร นาเสนอให๎เห็น
ถึงวิธีการแก๎ป๓ญหา การให๎เหตุผลที่
หลากหลายและมีความคิดสร๎างสรรค๑
ค 1.1 ป.5/1-2 เศษสํวนแท๎ เป๕นเศษสํวนที่มีตัวเศษน๎อย
ค 6.1 ป.5/3-5 กวําตัวสํวน เศษเกิน เป๕นเศษสํวนที่ตัว
เศษเทํากับหรือมากกวําตัวสํวน จานวน
คละ เป๕นเศษสํวนที่มีตัวเศษมากกวําตัว
สํวนและสามารถเขียนในรูปของจานวน
นับกับเศษสํวนแท๎ เศษสํวนที่ตัวสํวนหาร
ตัวเศษได๎ลงตัว เศษสํวนนั้นสามารถเขียน
ให๎อยูํในรูปของจานวนนับได๎ การเขียน
เศษเกินในรูปจานวนคละ ทาได๎โดยนาตัว
สํวนไปหารตัวเศษ ผลหารที่ได๎จะเป๕น
จานวนนับ เศษที่เหลือเป๕นตัวเศษ โดยมี
ตัวสํวนคงเดิม การเขียนจานวนคละใน
รูปเศษเกิน หาตัวเศษได๎โดยนาตัวสํวนไป
คูณจานวนนับ แล๎วบวกกับตัวเศษโดยที่
ตัวสํวนคงเดิม เศษสํวนใด ๆ เมื่อนา
จานวนที่เทํากันที่ไมํใชํศูนย๑มาคูณทั้งตัว
เศษและตัวสํวน หรือหารทั้งตัวเศษและตัว
สํวน คําของเศษสํวนนั้นยังคงเทําเดิม
เศษสํวนที่ไมํสามารถหาจานวนนับใด ๆ ที่
มากกวํา 1 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวสํวน
ได๎ลงตัว เรียกวํา เศษสํวนอยํางต่า การ
เปรียบเทียบเศษสํวนอาจใช๎การเขียนรูป
มาชํวยในการพิจารณา หรืออาจใช๎การ
แปลงเศษสํวนให๎มีตัวสํวนเทํากัน แล๎วจึง
นามาเปรียบเทียบกัน โดยอาศัยหลักที่วํา
เศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากัน เศษสํวนที่ตัว
เศษมากกวํา จะมีคํามากกวํา
ค 1.2 ป.5/1 จานวนนับคูณกับตัวเศษ โดยตัวสํวนคง
ป.5/3
เดิม การคูณเศษสํวนด๎วยเศษสํวน ให๎นา
ค 6.1 ป.5/1 ตัวเศษคูณตัวเศษ และนาตัวสํวนคูณตัว
ป.5/3-5 สํวน การหารเศษสํวนด๎วยจานวนนับ อาจ
คิดได๎จากการคูณเศษสํวนที่เป๕นตัวตั้งกับ
สํวนกลับของจานวนนับนั้น การหาร

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

11

18

ลาดับที่

7

ชื่อหน่วยการ
เรียน

ทศนิยม

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

จานวนนับด๎วยเศษสํวน อาจคิดได๎จาก
การคูณจานวนนับที่เป๕นตัวตั้งกับสํวนกลับ
ของเศษสํวนที่เป๕นตัวหาร การหาร
เศษสํวนด๎วยเศษสํวน อาจคิดได๎จากการ
คูณเศษสํวนที่เป๕นตัวตั้งกับสํวนกลับของ
เศษสํวนที่เป๕นตัวหาร การบวก ลบ คูณ
ระคนของเศษสํวน ให๎หาผลลัพธ๑ใน
วงเล็บกํอน แล๎วจึงนาไปบวก ลบ หรือ
คูณกับจานวนนอกวงเล็บ การแก๎โจทย๑
ป๓ญหา ต๎องวิเคราะห๑โจทย๑วําโจทย๑กาหนด
สิ่งใดมาให๎ โจทย๑ต๎องการให๎หาสิ่งใด และ
ต๎องหาคาตอบโดยวิธีใด
ค 1.1 ป.5/1-3 ทศนิยมเป๕นสัญลักษณ๑ใช๎เขียนแทน
ค 1.2 ป.5/1-2 จานวน การอํานตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ตัว
ค 6.1 ป.5/3-5 เลขที่อยูํหน๎าจุดอํานแบบจานวนนับ
ตัวเลขหลังจุดอํานแบบเรียงตัว เลขโดด
หลังจุดทศนิยมตัวแรก เรียกวํา ทศนิยม
ตาแหนํงที่หนึ่ง เลขโดดหลังจุดทศนิยม
ตัวที่สอง เรียกวํา ทศนิยมตาแหนํงที่สอง
จานวนนับสามารถเขียนในรูปทศนิยมได๎
คําประจาหลักของทศนิยมตาแหนํงที่หนึ่ง
คือ
1
10

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

10

หรือ0.1คําประจาหลักของทศนิยมตาแหนํงที่สองคือ

การเขียน แสดงทศนิยมใด ๆ ในรูป
กระจายเป๕นการเขียนในรูปการบวกคํา
ของเลขโดดในหลักตําง ๆของทศนิยมนั้น
ทศนิยมสองจานวนเมื่อนามาเปรียบเทียบ
กันจะเทํากัน มากกวํากันหรือน๎อยกวํากัน
อยํางใดอยํางหนึ่งเพียงอยํางเดียวเทํานั้น
ทศนิยมสามารถเขียนในรูปทศนิยมและ
ทศนิยมสามารถเขียนในรูปทศนิยม โดย
เชื่อมโยงความรู๎ทางคณิตศาสตร๑กับ
ศาสตร๑อื่น ๆ ใช๎ภาษาและสัญลักษณ๑ทาง
คณิตศาสตร๑ในการสื่อสาร พร๎อมทั้งนา
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑
และเทคโนโลยีในการแก๎ป๓ญหาที่

1
100

หรือ0.01

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

7

ทศนิยม

ค 1.1
ค 1.1
ค 1.1
ค 1.2
ค 1.2
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1

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

8

การบวก การ
ลบ การคูณ
ทศนิยม

ค 1.2
ค 1.2
ค 4.1
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1

ป. 5/2
ป. 5/3
ป. 5/1
ป. 5/1
ป. 5/2
ป. 5/3

สาระสาคัญ
หลากหลายได๎อยํางเหมาะสม
ทศนิยมเป๕นการเขียนแสดงจานวน โดยใช๎
. คั่นตัวเลข ทศนิยมหนึ่งตาแหนํง มี
ตัวเลขหลังจุดทศนิยมหนึ่งตัว ตัวเลขหลัง
จุดทศนิยมแสดงจานวนที่เปรียบเทียบกับ
จานวนเต็ม 10 สํวน ทศนิยมสอง
ตาแหนํง มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมสองตัว
ตัวเลขหลังจุดทศนิยมแสดงจานวนที่
เปรียบเทียบกับจานวนเต็ม 100 สํวน
การอํานทศนิยม ตัวเลขที่อยูํหน๎าจุด
อํานแบบจานวนนับ ตัวเลขหลังจุดอําน
แบบเรียงตัวจากซ๎ายไปขวา จานวนนับ
สามารถเขียน ในรูปทศนิยมได๎ การเขียน
ทศนิยมในรูปกระจาย เป๕นการเขียนจานวน
ในรูปการบวกคําของเลขโดดในหลักตําง ๆ
ของทศนิยมนั้นและเมื่อนาทศนิยมสอง
จานวนมาเปรียบเทียบกัน จะมีคําเทํากัน
มากกวํากัน หรือน๎อยกวํากัน เพียงอยําง
ใดอยํางหนึ่งเทํานั้น
การบวก การลบทศนิยมใช๎หลักการ
เดียวกับการบวก การลบจานวนนับ
กลําวคือ การบวกทศนิยมนาจานวนที่อยูํ
ในหลักเดียวกันมาบวกกัน ถ๎าผลบวกใน
หลักใดเป๕นสองหลักให๎ทดจานวนที่ครบ
สิบไปรวมกับผลบวกของจานวนในหลัก
ถัดไปทางซ๎ายมือ การลบทศนิยม นา
จานวนที่อยูํในหลักเดียวกันมาลบกัน ถ๎า
เลขโดดในหลักใดของตัวตั้งน๎อยกวําเลข
โดดในหลักนั้นของตัวลบ จะต๎องกระจาย
ตัวตั้งจากหลักที่อยูํถัดไปทางซ๎ายมือมา
รวมกับจานวนในหลักนั้น การคูณทศนิยม
อาจทาได๎โดยเขียนการคูณให๎อยูํในรูปการ
บวกทศนิยมนั้นซ้า ๆ กัน แล๎วใช๎หลักการ
บวกทศนิยม หรือนาจานวนนับไปคูณ
ทศนิยมทีละหลัก จากขวาไปซ๎าย แล๎วใสํ
จุดทศนิยมที่ผลลัพธ๑ให๎จานวนตาแหนํง
ของทศนิยมที่เป๕นผลลัพธ๑ เทํากับจานวน
ตาแหนํงของทศนิยมที่เป๕นตัวตั้ง

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10

14

ลาดับที่
9

ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
เรียน
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
บทประยุกต๑ ค 1.1 ป. 5/3
ค 1.2 ป. 5/3
ค 6.1 ป. 5/1
ค 6.1 ป. 5/2
ค 6.1 ป. 5/3

10

รูปสี่เหลี่ยม

ค 2.1 ป. 5/2
ค 2.1 ป. 5/3
ค 2.2ป. 5/1
ค 3.1ป. 5/2
ค 3.2ป. 5/2
ค 6.1 ป. 5/1
ค 6.1 ป. 5/2
ค 6.1 ป. 5/3

11

รูปสามเหลี่ยม ค 2.1
ค 2.1
ค 2.2
ค 3.1
ค 3.2
ค 6.1
ค 6.1
ค 6.1

ป. 5/2
ป. 5/3
ป. 5/1
ป. 5/3
ป. 5/2
ป. 5/1
ป. 5/2
ป. 5/3

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
การเปรียบเทียบจานวนตําง ๆ กับ 100 20
สามารถเขียนได๎ในรูปร๎อยละ และเมื่อ
เขียนในรูปเศษสํวนจะมีตัวสํวนเป๕น 100
การแก๎โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละ อาจทาได๎โดย
ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางศ๑ หรือใช๎
ความรู๎ เรื่องเศษสํวนของจานวนนับมา
ชํวย โดยต๎องวิเคราะห๑ โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละ
ในสถานการณ๑ตําง ๆรวมถึง โจทย๑ป๓ญหา
ร๎อยละเกี่ยวกับการหากาไร ขาดทุน
การลดราคาและการหาราคาขายและ
แสดงวิธีหาคาตอบของ โจทย๑ป๓ญหาพร๎อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ
รูปสี่เหลี่ยมเป๕นรูปเรขาคณิตสองมิติที่
9
ประกอบด๎วยด๎าน 4 ด๎าน และมุม 4 มุม
การจาแนกชนิดของรูปสี่เหลี่ยมพิจารณา
จากความสัมพันธ๑ของด๎านและมุม การ
สร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอาจใช๎ไม๎ฉากหรือ
โพรแทรกเตอร๑ การหาความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมให๎นาความยาวของด๎านทั้ง
สี่ด๎านมาบวกกัน การหาพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากหาได๎โดยวิธีนับตารางหรือ
ใช๎สูตร และการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ให๎วิเคราะห๑โจทย๑ให๎เข๎าใจ
วางแผนการแก๎ป๓ญหา แสดงวิธีทาและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคาตอบ
รูปสามเหลี่ยมเป๕นรูปปดที่มีด๎านสามด๎าน
14
และมีมุมสามมุม มีมุมภายในรวมกันได๎
180 องศา ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
จาแนกตามลักษณะของด๎านและตาม
ลักษณะของมุมซึ่งแตํละชนิดมี
สํวนประกอบคือ มุมที่ฐาน มุมยอดและ
ด๎านประกอบมุมยอด พื้นที่ของรูป
สามเหลี่ยมเป๕นครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานเดียวกันและสูง
เทํากัน
สาระสาคัญ

ลาดับที่
12

13

ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียน
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
รูปวงกลม
ค 3.2 ป. 5/2 รูปวงกลมเป๕นรูปบนระนาบที่จุดทุกจุดอยูํ
5
ค 6.1 ป. 5/5 หํางจากจุดคงที่ จุดหนึ่งเป๕นระยะหําง
ค 6.1 ป. 5/6 เทํากัน ขอบของรูปวงกลม เรียกวํา เส๎น
รอบวง จุดคงที่เรียกวํา จุดศูนย๑กลาง การ
สร๎างรูปวงกลมโดยวงเวียนต๎องอาศัยจุด
ศูนย๑กลางและรัศมี
รูปเรขาคณิต ค 2.1 ป. 5/1 รูปเรขาคณิตสามมิติ มีรูปเรขาคณิตสอง
8
สามมิติและ ค 2.1 ป. 5/5 มิติเป๕นสํวนประกอบ แตํละชนิดมีรูปรําง
ปริมาตรทรงสี่ ค 3.1 ป. 5/1 แตกตํางกัน สาหรับการหาปริมาตรหรือ
เหลียมมุมฉาก ค 6.1 ป. 5/1 ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได๎จาก
ค 6.1 ป. 5/2 ผลคูณของความกว๎าง ความยาว และ
ค 6.1 ป. 5/3 ความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้น

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

ศึกษาทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํง เศษสํวน และทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํง ทศนิยมใน
รูปเศษสํวน เศษสํวนในรูปทศนิยม เศษสํวนจานวนคละและทศนิยม พร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหาระคนของจานวนนับเศษสํวน จานวนคละ
ทศนิยมและร๎อยละ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบและสร๎างโจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับจานวนนับได๎ คําประมาณใกล๎เคียงจานวนเต็มหลักตําง ๆ ของจานวนนับและนาไปใช๎ได๎
คําประมาณของทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํง สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมูํ และสมบัติการ
แจกแจงในการคิดคานวณ ห.ร.ม. และค.ร.น. ของจานวนนับ เส๎นทางหรือบอกตาแหนํงของสิ่งตําง
ๆ โดยระบุทิศทางและระยะทางจริงจากรูปภาพ แผนที่ และแผนผังพื้นที่ของ รูปสี่เหลี่ยม ความ
ยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปวงกลม พื้นที่ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม ปริมาตร
และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แผนผังแสดงตาแหนํงของสิ่งตําง ๆ และแผนผังแสดงเส๎นทาง
การเดินทาง ชนิดของรูป เรขาคณิตสองมิติที่เป๕นสํวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของ
เส๎นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆ เส๎นตรงคูํใดขนานกัน การประดิษฐ๑ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิดจากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ การสร๎างรูปสี่เหลี่ยม
ชนิดตําง ๆ การแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับแบบรูปการเขียนสมการจากสถานการณ๑หรือป๓ญหาและแก๎สมการ
พร๎อมทั้งตรวจคาตอบ ข๎อมูลจากกราฟเส๎นและแผนภูมิรูปวงกลม แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบและ
กราฟเส๎น เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นโดยใช๎คาที่มีความหมาย เชํนเดียวกับคาวํา เกิดขึ้นอยํางแนํนอน
อาจจะเกิดขึ้น หรือไมํก็ได๎ ไมํเกิดขึ้นอยํางแนํนอน การประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก
กรวย ปริซึมและพีระมิดที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่น การเขียนข้อมูลส่วนตัวในโรงเรียนและ
ท้องถิ่นการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ด้วยทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับอาชีพในท้องถิ่น
โดยเขียน อําน เปรียบเทียบ เรียงลาดับ บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หาร
ระคน วิเคราะห๑ แสดงวิธี บอก ใช๎ หา อธิบาย แก๎ป๓ญหา ประดิษฐ๑ สร๎าง ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ ภาษาและสัญลักษณ๑ทางคณิตศาสตร๑เชื่อมโยง
เพื่อให๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มุํงมั่นในการทางาน มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มีความซื่อสัตย๑
สุจริต
มีความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณคําและเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป ๖/๑
ค ๑.๒ ป ๖/๑
ค ๑.๓ ป ๖/๑
ค ๑.๔ ป ๖/๑
ค ๒.๑ ป ๖/๑
ค ๒.๒ ป ๖/๑

ป ๖/๒ ป ๖/๓
ป ๖/๒
ป ๖/๒
ป ๖/๒
ป ๖/๒ ป ๖/๓
ป ๖/๒ ป ๖/๓

ค ๓.๑ ป ๖/๑
ป ๖/๒ ป ๖/๓
ค ๓.๒ ป ๖/๑
ป ๖/๒
ค ๔.๑ ป ๖/๑
ค ๔.๒ ป ๖/๑
ค ๕.๑ ป ๖/๑
ป ๖/๒
ค ๕.๒ ป ๖/๑
ค ๖.๑ ป ๖/๑ ป ๖/๒ ป ๖/๓ ป ๖/๔ ป ๖/๕ ป ๖/๖
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อหน่วยการ
เรียน
จานวนนับ
และการบวก
การลบ การ
คูณ และการ
หาร

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 1.2 ป.6/2
ค 1.3 ป.6/1
ค 4.1 ป.6/1
ค 4.1 ป.6/1
ค 6.1 ป.6/1-6

2

ตัวประกอบ
ของจานวน
นับ

ค 1.4 ป.6/2
ค 6.1 ป.6/1-6

3

เศษสํวนและ ค 1.1 ป.6/2
การบวก การ ค 1.2 ป.6/1-2
ลบและการ
ค 6.1 ป.6/1-6
หารเศษสํวน

4

ทศนิยม

ลาดับที่
1

ค 1.1 ป.6/1-3
ค 1.3 ป.6/2
ค 6.1 ป.6/1-6

สาระสาคัญ
การวิเคราะห๑และแสดงวิธีหาคาตอบของ
โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหาระคน การ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับจานวนนับ การ
บอกคําประมาณใกล๎เคียงจานวนเต็มสิบ
เต็มร๎อย และเต็มพัน การใช๎สมบัติการ
สลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมูํ และสมบัติ
การแจกแจงในการคิดคานวณและการ
แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับแบบรูปของจานวนนับ
โดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย ใช๎ภาษา
สัญลักษณ๑ และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ให๎เหตุผล สรุปผล เชื่อมโยง
ความรู๎ตําง ๆในคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่น
ๆ อยํางมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑
การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจานวน
นับโดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย ใช๎ภาษา
สัญลักษณ๑ และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ให๎เหตุผล สรุปผล เชื่อมโยง
ความรู๎ตําง ๆในคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่น
ๆ อยํางมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑
การเปรียบเทียบ เรียงลาดับ บวก ลบ
คูณ หาร และบวกลบคูณหารระคน
เศษสํวน จานวนคละและทศนิยมไมํเกิน
สามตาแหนํง โดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย
ใช๎ภาษาสัญลักษณ๑ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ให๎เหตุผล
สรุปผล เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆใน
คณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่น ๆ อยํางมี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑
การอําน เขียน เปรียบเทียบ เรียงลาดับ
ทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํง การประมาณ
ทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํง โดยใช๎ความรู๎
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑
สามารถเชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ใน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
15

13

18

10

ลาดับที่

5

6

7

7
(ตํอ)

ชื่อหน่วยการ
เรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

คณิตศาสตร๑ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับ
ศาสตร๑อื่น ๆ อยํางมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑
การบวก การ ค 1.2 ป.6/1-2 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ลบ การคูณ ค 1.3 ป.6/2 ระคนของเศษสํวน จานวนคละ
และ
และการหาร ค 6.1 ป.6/1-6 ทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํง พร๎อมทั้ง
ทศนิยม
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
วิเคราะห๑และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย๑
ป๓ญหา และโจทย๑ป๓ญหาระคนของจานวน
นับ เศษสํวน จานวนคละ ทศนิยม และร๎อย
ละ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ และสร๎างโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
จานวนนับได๎ การประมาณทศนิยมไมํเกิน
สามตาแหนํง โดยใช๎ความรู๎ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ สามารถ
เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ
ในคณิตศาสตร๑ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑
กับศาสตร๑อื่น ๆ อยํางมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ ให๎เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม
และใช๎วิธีที่หลากหลายแก๎ป๓ญหา
เส๎นขนาน
ค 3.1 ป.6/3 การบอกได๎วําเส๎นตรงคูํใดขนานกัน โดย
ค 6.1 ป.6/1 ใช๎วิธีการที่หลากหลาย ใช๎ภาษา
ป.6/4
สัญลักษณ๑ และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ให๎เหตุผล สรุปผล เชื่อมโยง
ความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑
อื่น ๆ อยํางมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑
สมการและ
ค 4.2 ป.6/1 การเขียนสมการจากสถานการหรือป๓ญหา
การแก๎สมการ ค 6.1 ป.6/1 และแก๎สมการพร๎อมทั้งตรวจคาตอบ โดย
ป.6/3
ใช๎วิธีการที่หลากหลาย ใช๎ภาษา
ป.6/5-6 สัญลักษณ๑ และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ให๎เหตุผล สรุปผล เชื่อมโยง
ความรู๎ตําง ๆในคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่น
ๆ อยํางมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑
สมการและ
ค 4.2 ป.6/1
สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ๑ที่มี
การแก๎สมการ ค 6.1 ป.6/1
เครื่องหมาย = ซึ่งมีทั้งสมการที่เป๕นจริง

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

17

5

10

15

ลาดับที่

8

9

10

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ค 6.1 ป.6/3
และสมการที่เป๕นเท็จ เรียกตัวอักษรหรือ
ค 6.1 ป.6/5
สัญลักษณ๑อื่นที่ใช๎แทนจานวนในสมการวํา
ตัวไมํทราบคําหรือตัวแปร การแก๎สมการ
เป๕นวิธีการหาคาตอบของสมการ โดยหา
จานวนที่แทนตัวไมํทราบคําหรือ ตัวแปร
ในสมการแล๎วได๎สมการ ที่เป๕นจริง การ
แก๎สมการอาจใช๎สมบัติของการเทํากัน
เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และ
การหาร ชํวยหาคาตอบของสมการ
ทิศแผนที่และ ค 2.1 ป.6/1
9
ทิศหลักที่อยูํติดกันทามุม 90ซึ่งกันและ
แผนผัง
ค 2.2 ป.6/3
กัน มี 4 ทิศ และมีทิศที่อยูํในแนวกึ
่งกลาง
น
ค 6.1 ป.6/1
ของทิศหลักอีก 4 ทิศ ใช๎
ค 6.1 ป.6/3
น
ค 6.1 ป.6/4
เป๕นสัญลักษณ๑แสดงทิศเหนือใน
ค 6.1 ป.6/5
แผนที่ หรือแผนผัง ซึ่งแผนที่ คือ ภาพ ที่
ค 6.1 ป.6/6
บอกตาแหนํงหรือเส๎นทางการเดินทางสํวน
แผนผังคือภาพลายเส๎นที่แสดงบริเวณและ
ตาแหนํงของอาคาร สถานที่ หรือที่อยูํ
อาศัยโดยมีมาตราสํวนที่เขียนกากับในแผน
ที่หรือแผนผัง ทาให๎ทราบถึงความยาวจริง
มาตราสํวนเขียนได๎ 2 แบบ คือ มาตรา
สํวนแบบใช๎หนํวยตํางกัน และมาตราสํวน
แบบใช๎หนํวยเดียวกัน
รูปสี่เหลี่ยม
ค 2.1 ป. 6/2
รูปสี่เหลี่ยมเป๕นรูปปดประกอบด๎วยด๎าน
15
ค 2.2ป. 6/1
4 ด๎าน มุม 4 มุม เส๎นทแยงมุมของรูป
ค 3.1 ป. 6/2 สี่เหลี่ยมมีลักษณะที่แตกตํางกันตามชนิด
ค 3.2 ป. 6/2 ของรูปสี่เหลี่ยม การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ
ค 6.1 ป. 6/1 ต๎องรู๎ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนั้น ๆ การ
ค 6.1 ป. 6/2 หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเป๕นการหาบริเวณ
ค 6.1 ป. 6/3 ที่อยูํภายในของรูปสี่เหลี่ยมนั้น ๆ
ค 6.1 ป. 6/4 อาจหาได๎จากผลบวกของพื้นที่ของรูป
ค 6.1 ป. 6/5 สามเหลี่ยมสองรูปที่ประกอบเป๕นรูป
สี่เหลี่ยมนั้น หรืออาจหาได๎จากสูตรการ
หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม หรืออาจหาได๎
จากการใช๎สมบัติของเส๎นทแยงมุม
รูปวงกลม
ค 2.1 ป.6/3
รูปวงกลมใด ๆ จะมีเส๎นผํานศูนย๑กลาง
6
ชื่อหน่วยการ
เรียน

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 2.2 ป.6/1
ค 6.1 ป. 6/1
ค 6.1 ป. 6/3
ค 6.1 ป. 6/4
ค 6.1 ป. 6/5
ค 6.1 ป. 6/6

11

บทประยุกต๑

ค 1.2 ป.6/2
ค 6.1 ป.6/1
ค 6.1 ป.6/3
ค 6.1 ป.6/4
ค 6.1 ป.6/5
ค 6.1 ป.6/6

12

รูปเรขาคณิต
สามมิติและ
ปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก

ค 2.2 ป.6/2
ค 3.1 ป.6/1
ค 3.2 ป.6/1
ค 4.1 ป.6/1
ค 6.1 ป.6/1
ค 6.1 ป.6/3
ค 6.1 ป.6/4
ค 6.1 ป.6/5
ค 6.1 ป.6/6

13

สถิติและความ ค 5.1 ป.6/1
นําจะเป๕น
ค 5.1 ป.6/2
เบื้องต๎น
ค 5.2 ป.6/1
ค 6.1 ป.6/1
ค 6.1 ป.6/3
ค 6.1 ป.6/4

สาระสาคัญ
ของรูปวงกลมยาวเป๕นสองเทําของความ
ยาวของรัศมี ความยาวของรูปวงกลมหรือ
ความยาวรอบวงหารด๎วยความยาวของ
เส๎นผํานศูนย๑กลางของรูปวงกลมนั้นมีคํา
คงตัวเสมอ โดยคําคงตัวแทนด๎วย π
(พาย) ซึ่งมีคําประมาณ 3.14 หรือ 22
7
ความยาวรอบรูปวงกลม หรือความยาวรอ
บวง หาได๎จาก π คูณกับความยาวของ
เส๎นผํานศูนย๑กลาง หรือ π คูณกับสอง
เทําของความยาวของรัศมี และพื้นที่ของ
รูปวงกลม หาได๎จาก π คูณกับกาลังสอง
ของ ความยาวรัศมี
ร๎อยละหรือเปอร๑เซ็นต๑สามารถเขียนแสดง
ได๎ในรูปเศษสํวนที่ตัวสํวนเป๕น 100 การ
แก๎โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละที่เกี่ยวกับการซื้อ
ขาย กาไร ขาดทุน การบอกลดราคา การ
ฝากเงิน และการกู๎ยืมเงิน อาจเขียน
ความหมายของร๎อยละเป๕นเศษสํวน และ
หาคาตอบโดยใช๎บัญญัติไตรยางศ๑
รูปเรขาคณิตสามมิติ มีรูปเรขาคณิตสอง
มิติเป๕นสํวนประกอบ แตํละชนิดมีรูปรําง
แตกตํางกัน รูปเรขาคณิตสามมิติ เมื่อ
คลี่ออกจะได๎รูปที่ประกอบด๎วย รูป
เรขาคณิตสองมิติที่สามารถพับให๎เป๕นรูป
เรขาคณิตสามมิติได๎ สาหรับการหา
ปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉากหาได๎จากผลคูณของความกว๎าง
ความยาว และความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉากนั้น
ข๎อมูลเป๕นข๎อเท็จจริงที่เป๕นตัวเลขหรือข๎อความ
การเก็บรวบรวมข๎อมูลอาจใช๎วิธีสังเกต สอบถาม
สัมภาษณ๑ ทดลอง หรือรวบรวมจากทะเบียน
ประวัติก็ได๎ การนาเสนอข๎อมูลอาจแสดงโดย
ตารางแผนภูมิ รูปภาพ แผนภูมิแทํง แผนภูมิ
วงกลม หรือกราฟเส๎น แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ
เป๕นการนาเสนอข๎อมูลโดยใช๎รูป สี่เหลี่ยมมุมฉาก

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

18

8

9

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
แสดงการเปรียบเทียบจานวน หรือปริมาณของสิ่ง
ค 6.1 ป.6/5
ตําง ๆ ของข๎อมูลตั้งแตํสองชุดขึ้นไป กราฟเส๎น
ค 6.1 ป.6/6
เป๕นวิธีการนาเสนอข๎อมูล โดยใช๎
จุดและสํวนของเส๎นตรงที่ลากเชื่อมจุด ซึ่งจุดแตํ
ละจุดจะบอกจานวนหรือปริมาณของข๎อมูลแตํ
ละรายการ แผนภูมิรูปวงกลมเป๕นการแสดง
ข๎อมูล โดยใช๎พื้นที่ภายในวงกลมแทนปริมาณ
ของข๎อมูลสาหรับความนํา- จะเป๕น หมายถึง
โอกาสที่เหตุการณ๑หนึ่งๆ จะเกิดขึ้น ซึ่ง
เหตุการณ๑นั้นอาจเกิดขึ้นอยํางแนํนอน หรืออาจ
เกิดขึ้นหรือไมํก็ได๎ หรือไมํเกิดขึ้นอยํางแนํนอน

อภิธานศัพท์
การดาเนินการ (operation)
การดาเนินการในที่นี้จะหมายถึงการดาเนินการของจานวนและการดาเนินการของเซต ซึ่ง
การดาเนินการของจานวนในที่นี้ได๎แกํ การบวก การลบ การคูณ การหาร การยกกาลัง และการ
ถอดรากของจานวนที่กาหนดการดาเนินการของเซตในที่นี้ได๎แกํ ยูเนียน อินเตอร๑เซกชัน และคอม
พลีเมนต๑ของเซต
การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ(awareness of reasonableness of answer)
การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ เป๕นการสานึก เฉลียวใจ หรือฉุกคิดวําคาตอบ
ที่ได๎มานั้นนําจะถูกต๎องหรือไมํ เป๕นคาตอบที่เป๕นไปได๎หรือเป๕นไปไมํได๎ หรือเป๕นคาตอบที่ควรตอบ
หรือไมํ เชํน นักเรียนคนหนึ่งตอบวํา 1  1 เทํากับ 2 แสดงวํานักเรียนคนนี้ไมํตระหนักถึงความ
2

4

6

สมเหตุสมผลของคาตอบ เพราะไมํฉุกคิดวําเมื่อมีอยูํแล๎วครึ่งหนึ่ง การเพิ่มจานวนที่เป๕นบวกเข๎าไป
ผลลัพธ๑ที่ได๎ออกมาต๎องมากกวําครึ่ง แตํคาตอบที่ได๎ 2 นั้นน๎อยกวําครึ่ง ดังนั้นคาตอบที่ได๎ไมํนําจะ
6

ถูกต๎อง สมควรที่จะต๎องคิดหาคาตอบใหมํ
ผู๎ที่มีความรู๎สึกเชิงจานวนดีจะเป๕นผู๎ที่ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได๎จากการ
คานวณหรือการแก๎ป๓ญหาได๎ดี การประมาณคําเป๕นวิธีหนึ่งที่อาจชํวยให๎พิจารณาได๎วําคาตอบที่ได๎
สมเหตุสมผลหรือไมํ

การนึกภาพ (visualization)
การนึกภาพเป๕นการนึกถึงหรือวิเคราะห๑ภาพหรือรูปเรขาคณิตตําง ๆ ในจินตนาการเพื่อคิดหา
คาตอบ หรือกระบวนการที่จะได๎ภาพหรือเกิดภาพที่ปรากฏเชํน

รู ป ก

รู ป ข

รู ป ค

เมื่อต๎องการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึมในรูป ก ถ๎าสามารถใช๎การนึกภาพได๎วําปริซึมดังกลําว
ประกอบด๎วยปริซึม ๒ แทํงดังรูป ข หรือ รูป ค ก็อาจทาให๎หาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึมในรูป
ก ได๎งํายขึ้น
การประมาณ (approximation)
การประมาณเป๕นการหาคําซึ่งไมํใชํคําที่แท๎จริง แตํเป๕นการหาคําที่มีความละเอียดเพียง
พอที่จะนาไปใช๎ เชํน ประมาณ ๒๕.๒๐ เป๕น ๒๕ หรือประมาณ ๑๗๘ เป๕น ๑๘๐ หรือประมาณ
๑๘.๔๕ เป๕น ๒๐ เพื่อสะดวกในการคานวณ คําที่ได๎จากการประมาณ เรียกวํา คําประมาณ

การประมาณค่า (estimation)
การประมาณคําเป๕นการคานวณหาผลลัพธ๑โดยประมาณ ด๎วยการประมาณแตํละจานวนที่
เกี่ยวข๎องกํอนแล๎วจึงนามาคานวณหาผลลัพธ๑ การประมาณแตํละจานวนที่จะนามาคานวณอาจใช๎
หลักการป๓ดเศษหรือไมํใช๎ก็ได๎ ขึ้นอยูํกับความเหมาะสมในแตํละสถานการณ๑
การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)
การแปลงทางเรขาคณิตในที่นี้เน๎นเฉพาะการเปลี่ยนตาแหนํงของรูปเรขาคณิตที่ลักษณะและ
ขนาดของรูปยังคงเดิมซึ่งเป๕นผลจากการเลื่อนขนาน (translation) การสะท๎อน (reflection) หรือ
การหมุน (rotation) โดยไมํกลําวถึงสมการหรือสูตรที่แสดงความสัมพันธ๑ในการแปลงนั้น
การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต
การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ๑เป๕นกระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสร๎างองค๑
ความรู๎ขึ้นมาด๎วยตนเอง ในที่นี้ใช๎สมบัติทางเรขาคณิตเป๕นสื่อในการเรียนรู๎ ผู๎สอนควรกาหนดกิจกรรม
ทางเรขาคณิตที่ผู๎เรียนสามารถใช๎ความรู๎พื้นฐานเดิมที่เคยเรียนมาเป๕นฐานในการตํอยอดความรู๎ ด๎วย
การ สารวจ สังเกต หาแบบรูป และสร๎างข๎อความคาดการณ๑ที่อาจเป๕นไปได๎ อยํางไรก็ตามผู๎สอนต๎อง
ให๎ผู๎เรียนตรวจสอบวําข๎อความคาดการณ๑นั้นถูกต๎องหรือไมํ โดยอาจค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมวํา
ข๎อความคาดการณ๑นั้นสอดคล๎องกับสมบัติทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไมํ ในการ
ประเมินผลสามารถพิจารณาได๎จากการทากิจกรรมของผู๎เรียน
ความรู้สึกเชิงจานวน (number sense)
ความรู๎สึกเชิงจานวนเป๕นสามัญสานึกและความเข๎าใจเกี่ยวกับจานวนที่อาจพิจารณาในด๎าน
ตําง ๆเชํน
 เข๎าใจความหมายของจานวนที่ใช๎บอกปริมาณ (เชํนดินสอ ๕แทํง ) และใช๎บอกอันดับที่
(เชํน วิ่งเข๎าเส๎นชัยเป๕นที่ ๕)
 เข๎าใจความสัมพันธ๑ที่หลากหลายของจานวนใด ๆ กับจานวนอื่น ๆ เชํน ๘มากกวํา ๗
อยูํ ๑แตํน๎อยกวํา ๑๐อยูํ ๒
 เข๎าใจเกี่ยวกับขนาดของจานวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนอื่น เชํน ๘ใกล๎เคียงกับ
๔แตํ ๘ น๎อยกวํา ๑๐๐มาก
 เข๎าใจผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินการของจานวน เชํน คาตอบของ ๖๕ + ๔๒ควร
มากกวํา ๑๐๐เพราะวํา ๖๕>๖๐, ๔๒>๔๐และ ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐
 ใช๎เกณฑ๑จากประสบการณ๑ในการเทียบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของจานวน เชํน การ
รายงานวํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑คนหนึ่งสูง ๒๕๐เซนติเมตรนั้นไมํนําจะเป๕นไปได๎
ความรู๎สึกเชิงจานวนสามารถพัฒนาและสํงเสริมให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียนได๎ โดยจัดประสบการณ๑
การเรียนรู๎ที่เหมาะสมซึ่งรวมไปถึงการคิดในใจและการประมาณคําผู๎เรียนที่มีความรู๎สึกเชิงจานวนดี
จะเป๕นผู๎ที่สามารถตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได๎จากการคานวณและการแก๎ป๓ญหาได๎ดี
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model)

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร๑ได๎แกํ ตาราง กราฟ นิพจน๑ สมการ อสมการ ฟ๓งก๑ชัน หรืออื่น ๆ
ที่เหมาะสม ซึ่งใช๎ในการอธิบายความสัมพันธ๑หรือชํวยแก๎ป๓ญหาที่กาหนดให๎
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (mathematical skill and process)
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑เป๕นความสามารถที่จะนาความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการ
เรียนรู๎สิ่งตําง ๆ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งความรู๎ และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ในที่นี้ เน๎นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ที่จาเป๕น
และต๎องการพัฒนาให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ได๎แกํ ความสามารถในการแก๎ป๓ญหา ความสามารถในการให๎
เหตุผล ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และนาเสนอ ความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรู๎ และการมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑
ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ ผู๎สอนต๎องสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑เข๎ากับการเรียนการสอนด๎านเนื้อหา ด๎วยการให๎นักเรียนทากิจกรรม หรือตั้งคาถามที่
กระตุ๎นให๎นักเรียนคิด อธิบาย และให๎เหตุผล เชํนให๎นักเรียนแก๎ป๓ญหาโดยใช๎ความรู๎ที่เรียนมาแล๎วหรือ
ให๎นักเรียนเรียนรู๎ผํานการแก๎ป๓ญหา ให๎นักเรียนใช๎ความรู๎ทางพีชคณิตในการแก๎ป๓ญหาหรืออธิบาย
เหตุผลทางเรขาคณิต ให๎นักเรียนใช๎ความรู๎ทางคณิตศาสตร๑ในการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ๑ตําง ๆ
ในชีวิตประจาวัน หรือกระตุ๎นให๎นักเรียนใช๎ความรู๎ทางคณิตศาสตร๑ในการสร๎างสรรค๑ผลงานที่
หลากหลายและแตกตํางจากคนอื่น รวมทั้งการแก๎ป๓ญหาที่แตกตํางจากคนอื่นด๎วย
การประเมินผลด๎านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑สามารถประเมินได๎จากกิจกรรม
ที่นักเรียนทา จากแบบฝึกหัด จากการเขียนอนุทิน หรือข๎อสอบที่เป๕นคาถามปลายเปดที่ให๎โอกาส
นักเรียนแสดงความสามารถ
แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model)
แบบจาลองทางเรขาคณิตได๎แกํรูปเรขาคณิตซึ่งใช๎ในการแสดง การอธิบายความสัมพันธ๑หรือ
ชํวยแก๎ป๓ญหาที่กาหนดให๎
แบบรูป (pattern)
แบบรูปเป๕นความสัมพันธ๑ที่แสดงลักษณะสาคัญรํวมกันของชุดของจานวน รูปเรขาคณิต
หรือ อื่น ๆ การให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกสังเกตและวิเคราะห๑แบบรูปเป๕นสํวนหนึ่งที่จะชํวยสํงเสริมให๎เกิด
กระบวนการสร๎างองค๑ความรู๎ทางคณิตศาสตร๑ กลําวคือสังเกต สารวจ คาดการณ๑ และให๎เหตุผล
สนับสนุนหรือค๎านการคาดการณ๑
ตัวอยํางเชํน ในระดับประถมศึกษา เมื่อกาหนดชุดของรูปเรขาคณิต และ
ถ๎าความสัมพันธ๑เป๕นเชํนนี้เรื่อยไป ผู๎เรียนนําจะคาดการณ๑ได๎วํารูปตํอไปในแบบรูปนี้ควรเป๕น ด๎วย
เหตุผลที่วํามีการเขียนรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมสลับกันครั้งละหนึ่งรูป
เชํนเดียวกันเมื่อมีแบบรูปชุดของจานวน ๑๐๑๑๐๐๑๑๐๐๐๑๑๐๐๐๐๑และถ๎า
ความสัมพันธ๑เป๕นเชํนนี้เรื่อยไป ผู๎เรียนนําจะคาดการณ๑ได๎วําจานวนถัดไปควรเป๕น ๑๐๐๐๐๐๑ด๎วย
เหตุผลที่วําตัวเลขที่แสดงจานวนถัดไปได๎มาจากการเติม ๐เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวในระหวํางเลขโดด ๑ที่อยูํ
หัวท๎าย

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น แบบรูปที่กาหนดให๎ผู๎เรียนสังเกตและวิเคราะห๑ควรเป๕นแบบรูปที่สามารถ
นาไปสูํการเขียนรูปทั่วไปโดยใช๎ตัวแปรในลักษณะเป๕นฟ๓งก๑ชันหรือความสัมพันธ๑อื่น ๆ เชิงคณิตศาสตร๑
เชํน เมื่อกาหนดแบบรูป ๑๓๕๗๙๑๑มาให๎และถ๎าความสัมพันธ๑เป๕นเชํนนี้เรื่อยไป ผู๎เรียนควรเขียน
รูปทั่วไปของจานวนในแบบรูปได๎เป๕น ๒n – ๑เมื่อ n = ๑, ๒, ๓, …
รูปเรขาคณิต (geometric figure)
รูปเรขาคณิตเป๕นรูปที่ประกอบด๎วย จุด เส๎นตรง เส๎นโค๎ง ระนาบ ฯลฯ อยํางน๎อยหนึ่ง
อยําง




ตัวอยํางของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติได๎แกํ เส๎นตรง สํวนของเส๎นตรง และรังสี
ตัวอยํางของรูปเรขาคณิตสองมิติได๎แกํ มุม วงกลม รูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม
ตัวอยํางของรูปเรขาคณิตสามมิติได๎แกํ ทรงกลม ลูกบาศก๑ ปริซึม และพีระมิด

สันตรง (straightedge)
สันตรงเป๕นเครื่องมือหรืออุปกรณ๑ที่ใช๎ในการเขียนเส๎นในแนวตรง เชํน ใช๎เขียนสํวนของ
เส๎นตรง และรังสี ปกติบนสันตรงจะไมํมีมาตราวัด ( measure) กากับไว๎ อยํางไรก็ตามในการเรียน
การสอนอนุโลมให๎ใช๎ไม๎บรรทัดแทนสันตรงได๎โดยถือเสมือนวําไมํมีมาตราวัด
เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี้เป๕นการใช๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมบัติตําง ๆ ของรูป
เรขาคณิตและความสัมพันธ๑ระหวํางรูปเรขาคณิต มาให๎เหตุผลหรืออธิบายปรากฏการณ๑หรือแก๎ป๓ญหา
ทางเรขาคณิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทาไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร๑มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกป๓จจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร๑เกี่ยวข๎อง
กับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพตํางๆตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช๎และ
ผลผลิตตํางๆที่มนุษย๑ได๎ใช๎เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางานเหลํานี้ล๎วนเป๕นผลของ
ความรู๎วิทยาศาสตร๑ผสมผสานกับความคิดสร๎างสรรค๑และศาสตร๑อื่นๆวิทยาศาสตร๑ชํวยให๎มนุษย๑ได๎
พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป๕นเหตุเป๕นผลคิดสร๎างสรรค๑คิดวิเคราะห๑วิจารณ๑มีทักษะสาคัญในการค๎นคว๎า
หาความรู๎ใช๎ความรู๎และทักษะเพื่อแก๎ป๓ญหาหรือพัฒนางานด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมี
ความสามารถในการแก๎ป๓ญหาอยํางเป๕นระบบรวมทั้งสามารถค๎นหาข๎อมูลหรือสารสนเทศประเมิน
สารสนเทศประยุกต๑ใช๎ทักษะการคิดเชิงคานวณและความรู๎ด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร๑สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแก๎ป๓ญหาในชีวิตจริงอยํางสร๎างสรรค๑สามารถตัดสินใจโดยใช๎
ข๎อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ๑พยานที่ตรวจสอบได๎วิทยาศาสตร๑เป๕นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมํ
ซึ่งเป๕นสังคมแหํงการเรียนรู๎ (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป๕นต๎องได๎รับการ
พัฒนาให๎รู๎วิทยาศาสตร๑เพื่อที่จะมีความรู๎ความเข๎าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย๑สร๎างสรรค๑ขึ้น
สามารถนาความรู๎ไปใช๎อยํางมีเหตุผลสร๎างสรรค๑และมีคุณธรรม
เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑มุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ที่เน๎นการเชื่อมโยง
ความรู๎กับกระบวนการมีทักษะสาคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ความรู๎โดยใช๎กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู๎และแก๎ป๓ญหาที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกขั้นตอนมีการทา
กิจกรรมด๎วยการลงมือปฏิบัติจริงอยํางหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้นโดยกาหนดสาระสาคัญไว๎ 8
สาระดังนี้
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู๎เกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดล๎อมองค๑ประกอบของสิ่งมีชีวิตการดารง
ชีวิตของมนุษย๑และสัตว๑การดารงชีวิตของพืชพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต
วิทยาศาสตร์กายภาพเรียนรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติของสารการเปลี่ยนแปลงของสารการเคลื่อนที่
พลังงานและคลื่น
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู๎เกี่ยวกับโลกในเอกภพระบบโลกและมนุษย๑กับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ชีววิทยาเรียนรู๎เกี่ยวกับการศึกษาชีววิทยาสารเคมีในสิ่งมีชีวิตเซลล๑ของสิ่งมีชีวิตพันธุกรรม
และการถํายทอดวิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพโครงสร๎างและการทางานของสํวนตํางๆใน
พืชดอกระบบและการทางานในอวัยวะตํางๆของสัตว๑และมนุษย๑และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
เคมี เรียนรู๎เกี่ยวกับปริมาณสารองค๑ประกอบและสมบัติของสารการเปลี่ยนแปลงของสาร
ทักษะและการแก๎ป๓ญหาทางเคมี
ฟิสิกส์เรียนรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติและการค๎นพบทางฟสิกส๑แรงและการเคลื่อนที่พลังงาน
โลกดาราศาสตร์และอวกาศเรียนรู๎เกี่ยวกับโลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
ข๎อมูลทางธรณีวิทยาและการนาไปใช๎ประโยชน๑การถํายโอนพลังงานความร๎อนของโลกการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟูาอากาศกับการดารงชีวิตของมนุษย๑โลกในเอกภพและดาราศาสตร๑กับมนุษย๑

เทคโนโลยี
การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพื่อดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑คณิตศาสตร๑และศาสตร๑อื่นๆเพื่อแก๎ป๓ญหาหรือพัฒนางานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ด๎วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบตํอชีวิต
สังคมและสิ่งแวดล๎อม
วิทยาการคานวณเรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจมีทักษะการคิดเชิง
คานวณการคิดวิเคราะห๑แก๎ป๓ญหาเป๕นขั้นตอนและเป๕นระบบประยุกต๑ใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาการ
คอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก๎ป๓ญหาที่พบในชีวิตจริงได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่๓
 เข๎าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลายในสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น
 เข๎าใจลักษณะที่ปรากฏสมบัติบางประการของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว
 เข๎าใจการเคลื่อนที่แบบตํางๆของวัตถุและแรงที่กระทาตํอวัตถุทาให๎วัตถุเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ความสาคัญของพลังงานไฟฟูาและแหลํงผลิตพลังงานไฟฟูา
 เข๎าใจลักษณะที่ปรากฏของดวงอาทิตย๑ดวงจันทร๑และดวงดาวองค๑ประกอบและสมบัติทาง
กายภาพของดินหินน๎าอากาศลักษณะภูมิประเทศแบบตํางๆในท๎องถิ่นและการเกิดลม
 ตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตวัสดุและสิ่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุและปรากฏการณ๑ตํางๆ
รอบตัวสังเกตสารวจตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมืออยํางงํายรวบรวมข๎อมูลบันทึกและอธิบายผล
การสารวจตรวจสอบด๎วยการเขียนหรือวาดภาพและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ด๎วยการเลําเรื่องหรือ
ด๎วยการแสดงทําทางเพื่อให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
 แก๎ป๓ญหาอยํางงํายโดยใช๎ขั้นตอนการแก๎ป๓ญหามีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเบื้องต๎นรักษาข๎อมูลสํวนตัว
 แสดงความกระตือรือร๎นสนใจที่จะเรียนรู๎มีความคิดสร๎างสรรค๑เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กาหนดให๎หรือตามความสนใจมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟ๓งความ
คิดเห็นผู๎อื่น
 แสดงความรับผิดชอบด๎วยการทางานที่ได๎รับมอบหมายอยํางมุํงมั่นรอบคอบประหยัดซื่อสัตย๑
จนงานลุลํวงเป๕นผลสาเร็จและทางานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข
 ตระหนักถึงประโยชน๑ของการใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ในการดารงชีวิต
ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมทาโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กาหนดให๎หรือตามความสนใจ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่๖
 เข๎าใจโครงสร๎างและการทางานของระบบตํางๆของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่พบในระดับประเทศ

 เข๎าใจสมบัติและการจาแนกกลุํมของวัสดุสถานะของสารสมบัติของสารและการทาให๎สารเกิด
การเปลี่ยนแปลงการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารการแยกสารอยํางงํายและสารในชีวิตประจาวัน
 เข๎าใจลักษณะของแรงประเภทตํางๆผลที่เกิดจากแรงกระทาตํอวัตถุความดันหลักการ
เบื้องต๎นของแรงพยุงสํวนประกอบและหน๎าที่ของสํวนประกอบของวงจรไฟฟูาการถํายโอน
พลังงานกลที่เกิดจากแรงเสียดทานไปเป๕นพลังงานอื่นสมบัติและปรากฏการณ๑เบื้องต๎นของ
เสียงและแสง
 เข๎าใจลักษณะของดาวในเอกภพและจาแนกประเภทของกลุํมดาวความสัมพันธ๑ของดวง
อาทิตย๑โลกและดวงจันทร๑ที่มีผลตํอการเกิดปรากฏการณ๑ธรรมชาติความก๎าวหน๎าของ
เทคโนโลยีอวกาศ
 เข๎าใจองค๑ประกอบและสมบัติของดินน๎าและบรรยากาศและป๓จจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
ของผิวโลกการเกิดลมบกลมทะเลผลกระทบที่เกิดจากธรณีพิบัติภัยและปรากกฏการณ๑เรือน
กระจก
 ค๎นหาข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพและประเมินความนําเชื่อถือตัดสินใจเลือกข๎อมูลใช๎เหตุผล
เชิงตรรกะในการแก๎ป๓ญหาใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทางานรํวมกันเข๎าใจ
สิทธิและหน๎าที่ของตนเคารพสิทธิของผู๎อื่น
 ตั้งคาถามหรือกาหนดป๓ญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู๎ตามที่กาหนดให๎หรือตามความสนใจ
คาดคะเนคาตอบหลายแนวทางสร๎างสมมติฐานที่สอดคล๎องกับคาถามหรือป๓ญหาที่จะสารวจ
ตรวจสอบวางแผนและสารวจตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมืออุปกรณ๑และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
 วิเคราะห๑ข๎อมูลลงความเห็นและสรุปความสัมพันธ๑ของข๎อมูลที่มาจากการสารวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารความรู๎จากผลการสารวจตรวจสอบได๎อยํางมีเหตุผลและ
หลักฐานอ๎างอิง
 แสดงถึงความสนใจมุํงมั่นในสิ่งที่จะเรียนรู๎มีความคิดสร๎างสรรค๑เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเองแสดงความคิดเห็นของตนเองยอมรับในข๎อมูลที่มีหลักฐานอ๎างอิงและ
รับฟ๓งความคิดเห็นผู๎อื่น
 แสดงความรับผิดชอบด๎วยการทางานที่ได๎รับมอบหมายอยํางมุํงมั่นรอบคอบประหยัดซื่อสัตย๑
จนงานลุลํวงเป๕นผลสาเร็จและทางานรํวมกับผู๎อื่นอยํางอยํางสร๎างสรรค๑
 ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีใช๎ในความรู๎และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑ในการดารงชีวิตแสดงความชื่นชมยกยํองและเคารพสิทธิในผลงานของผู๎คิดค๎น
และศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมทาโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กาหนดให๎หรือตามความสนใจ
 แสดงถึงความซาบซึ้งหํวงใยแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางรู๎คุณคํา

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐานว ๑.๑ เข๎าใจความหลากหลายของระบบนิเวศความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งไมํมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และ ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตํางๆในระบบนิเวศการถํายทอดพลังงานการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศความหมายของประชากรป๓ญหาและผลกระทบที่มีตํอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแนวทางในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไขป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมรวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ระบุชื่อพืชและสัตว๑ที่อาศัยอยูํบริเวณตํางๆจาก - บริเวณตํางๆในท๎องถิ่นเชํนสนามหญ๎าใต๎ต๎นไม๎
ข๎อมูลที่รวบรวมได๎
สวนหยํอมแหลํงน้าอาจพบพืชและสัตว๑หลายชนิด
๒. บอกสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับการดารงชีวิต อาศัยอยูํ
ของสัตว๑ในบริเวณที่อาศัยอยูํ
- บริเวณที่แตกตํางกันอาจพบพืชและสัตว๑แตกตํางกัน
เพราะสภาพแวดล๎อมของแตํละบริเวณจะมีความ
เหมาะสมตํอการดารงชีวิตของพืชและสัตว๑ที่อาศัยอยูํ
ในแตํละบริเวณเชํนสระน้ามีน้าเป๕นที่อยูํอาศัยของหอย
ปลาสาหรํายเป๕นที่หลบภัยและมีแหลํงอาหารของหอย
และปลาบริเวณต๎นมะมํวงมีต๎นมะมํวงเป๕นแหลํงที่อยูํ
และมีอาหารสาหรับกระรอกและมด
- ถ๎าสภาพแวดล๎อมในบริเวณที่พืชและสัตว๑อาศัยอยูํมี
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลตํอการดารงชีวิตของพืชและ
สัตว๑
1. บรรยายโครงสร๎างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว๑มีโครงสร๎างและลักษณะที่
เหมาะสมกับการดารงชีวิตซึ่งเป๕นผลมาจากการ
เหมาะสมในแตํละแหลํงที่อยูํซึ่งเป๕นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตํละแหลํงที่อยูํ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให๎ดารงชีวิตและอยูํรอดได๎ใน
แตํละแหลํงที่อยูํเชํนผักตบชวามีชํองอากาศในก๎านใบ
ชํวยให๎ลอยน้าได๎ต๎นโกงกางที่ขึ้นอยูํในปุาชายเลนมีราก
ค้าจุนทาให๎ลาต๎นไมํล๎มปลามีครีบชํวยในการเคลื่อนที่
ในน้า
๒. อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับ
-สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว๑มีโครงสร๎างและลักษณะที่
สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับ
เหมาะสมในแตํละแหลํงที่อยูํซึ่งเป๕นผลมาจากการ
สิ่งไมํมีชีวิตเพื่อประโยชน๑ตํอการดารงชีวิต
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให๎ดารงชีวิตและอยูํรอดได๎ใน
๓. เขียนโซํอาหารและระบุบทบาทหน๎าที่ของสิ่งมีชีวิต แตํละแหลํงที่อยูํเชํนผักตบชวามีชํองอากาศในก๎านใบ
ที่เป๕นผู๎ผลิตและผู๎บริโภคในโซํอาหาร
ชํวยให๎ลอยน้าได๎ต๎นโกงกางที่ขึ้นอยูํในปุาชายเลนมีราก

๔. ตระหนักในคุณคําของสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอการ
ดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยมีสํวนรํวมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล๎อม

ป.6

-

ค้าจุนทาให๎ลาต๎นไมํล๎มปลามีครีบชํวยในการเคลื่อนที่
ในน้า
• ในแหลํงที่อยูํหนึ่งๆสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ๑ซึ่งกัน
และกันและสัมพันธ๑กับสิ่งไมํมีชีวิตเพื่อประโยชน๑ตํอการ
ดารงชีวิตเชํนความสัมพันธ๑กันด๎านการกินกันเป๕น
อาหารเป๕นแหลํงที่อยูํอาศัยหลบภัยและเลี้ยงดูลูกอํอน
ใช๎อากาศในการหายใจ
• สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป๕นอาหารโดยกินตํอกันเป๕น
ทอดๆในรูปแบบของโซํอาหารทาให๎สามารถระบุ
บทบาทหน๎าที่ของสิ่งมีชีวิตเป๕นผู๎ผลิตและผู๎บริโภค
-

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐานว ๑.๒ เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิตหนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตการลาเลียงสารเข๎าและออกจาก
เซลล๑ความสัมพันธ๑ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบตํางๆของสัตว๑และมนุษย๑ที่ทางานสัมพันธ๑กัน
ความสัมพันธ๑ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะตํางๆของพืชที่ทางานสัมพันธ๑กันรวมทั้งนาความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน๑
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.1

๑. ระบุชื่อ
บรรยาย
ลักษณะ
และบอก
หน๎าที่ของ
สํวนตํางๆ
ของรํางกาย
มนุษย๑สัตว๑
และพืช
รวมทั้ง
บรรยายการ
ทาหน๎าที่
รํวมกันของ
สํวนตํางๆ
ของรํางกาย
มนุษย๑ใน
การทา
กิจกรรม
ตํางๆจาก
ข๎อมูลที่
รวบรวมได๎
๒
.
ตระหนักถึง
ความสาคัญ
ของสํวน
ตํางๆของ
รํางกาย
ตนเองโดย
การดูแล
สํวนตํางๆ
อยําง
ถูกต๎องให๎
ปลอดภัย
และรักษา
ความ
สะอาดอยูํ

-มนุษย๑มีสํวนตํางๆที่มีลักษณะและหน๎าที่แตกตํางกันเพื่อให๎เหมาะสมในการดารงชีวิตเชํนตามีหน๎าที่ไว๎มองดูโดยมีหนังตาและขนตาเพื่อ
ปูองกันอันตรายให๎กับตาหูมีหน๎าที่รับฟ๓งเสียงโดยมีใบหูและรูหูเพื่อเป๕นทางผํานของเสียงปากมีหน๎าที่พูดกินอาหารมีชํองปากและมีริมฝีปา
บนลํางแขนและมือมีหน๎าที่ยกหยิบจับมีทํอนแขนและนิ้วมือที่ขยับได๎สมองมีหน๎าที่ควบคุมการทางานของสํวนตํางๆของรํางกายอยูํใน
กะโหลกศีรษะโดยสํวนตํางๆของรํางกายจะทาหน๎าที่รํวมกันในการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน
- สัตว๑มีหลายชนิดแตํละชนิดมีสํวนตํางๆที่มีลักษณะและหน๎าที่แตกตํางกันเพื่อให๎เหมาะสมในการดารงชีวิตเชํนปลามีครีบเป๕นแผํนสํวนกบ
เตําแมวมีขา๔ขาและมีเท๎าสาหรับใช๎ในการเคลื่อนที่
- พืชมีสํวนตํางๆที่มีลักษณะและหน๎าที่แตกตํางกันเพื่อให๎เหมาะสมในการดารงชีวิตโดยทั่วไปรากมีลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป๕นราก
เล็กๆทาหน๎าที่ดูดน้าลาต๎นมีลักษณะเป๕นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก๎านทาหน๎าที่ชูกิ่งก๎านใบและดอกใบมีลักษณะเป๕นแผํนแบนทาหน๎าท
สร๎างอาหารนอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสีรูปรํางตํางๆทาหน๎าที่สืบพันธุ๑รวมทั้งมีผลที่มีเปลือกมีเนื้อหํอหุ๎มเมล็ดและมีเมล็ดซึ่ง
สามารถงอกเป๕นต๎นใหมํได๎
-มนุษย๑ใช๎สํวนตํางๆของรํางกายในการทากิจกรรมตํางๆเพื่อการดารงชีวิตมนุษย๑จึงควรใช๎สํวนตํางๆของรํางกายอยํางถูกต๎องปลอดภัยและ
รักษาความสะอาดอยูํเสมอเชํนใช๎ตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสวํางเพียงพอดูแลตาให๎ปลอดภัยจากอันตรายและรักษาความสะอาดตาอย
เสมอ

เสมอ

ชั้น
ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. ๑. ระบุวําพืชต๎องการแสงและน้าเพื่อการเจริญเติบโตโดย
ใช๎ข๎อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ๑
๒. ตระหนักถึงความจาเป๕นที่พืชต๎องได๎รับน้าและแสงเพื่อ
การเจริญเติบโตโดยดูแลพืชให๎ได๎รับสิ่งดังกลําวอยําง
เหมาะสม
๓. สร๎างแบบจาลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-พืชต๎องการน้าแสงเพื่อการเจริญเติบโต

-พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธุ๑
เปลี่ยนแปลงไปเป๕นผลภายในผลมีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอกต๎นอํอนที่
อยูํภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป๕นพืชต๎นใหมํพืชต๎นใหมํจะ
เจริญเติบโตออกดอกเพื่อสืบพันธุ๑มีผลตํอไปได๎อีกหมุนเวียน
ตํอเนื่องเป๕นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

ป.๓

๑.บรรยายสิ่งที่จาเป๕นตํอการดารงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย๑และสัตว๑โดยใช๎ข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๒.ตระหนักถึงประโยชน๑ของอาหารน้าและอากาศโดยการ
ดูแลตนเองและสัตว๑ให๎ได๎รับสิ่งเหลํานี้อยํางเหมาะสม
๓. สร๎างแบบจาลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว๑และ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว๑บางชนิด
๔. ตระหนักถึงคุณคําของชีวิตสัตว๑โดยไมํทาให๎วัฏจักรชีวิต
ของสัตว๑เปลี่ยนแปลง

- มนุษย๑และสัตว๑ต๎องการอาหารน้าและอากาศเพื่อการดารงชีวิต
และการเจริญเติบโต
- อาหารชํวยให๎รํางกายแข็งแรงและเจริญเติบโตน้าชํวยให๎
รํางกายทางานได๎อยํางปกติอากาศใช๎ในการหายใจ
- สัตว๑เมื่อเป๕นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ๑มีลูกเมื่อลูกเจริญเติบโตเป๕น
ตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ๑มีลูกตํอไปได๎อีกหมุนเวียนตํอเนื่องเป๕นวัฏ
จักรชีวิตของสัตว๑ซึ่งสัตว๑แตํละชนิดเชํนผีเสื้อกบไกํมนุษย๑จะ
มีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกตํางกัน

ป.4

๑.บรรยายหน๎าที่ของรากลาต๎นใบและดอกของพืชดอก
โดยใช๎ข๎อมูลที่รวบรวมได๎

- สํวนตํางๆของพืชดอกทาหน๎าที่แตกตํางกัน
- รากทาหน๎าที่ดูดน้าและธาตุอาหารขึ้นไปยังลาต๎น
- ลาต๎นทาหน๎าที่ลาเลียงน้าตํอไปยังสํวนตํางๆของพืช
- ใบทาหน๎าที่สร๎างอาหารอาหารที่พืชสร๎างขึ้นคือน้าตาลซึ่ง
จะเปลี่ยนเป๕นแปูง
- ดอกทาหน๎าที่สืบพันธุ๑ประกอบด๎วยสํวนประกอบตํางๆได๎แกํ
กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู๎และเกสรเพศเมียซึ่ง
สํวนประกอบแตํละสํวนของดอกทาหน๎าที่แตกตํางกัน

ป.๕

-

-

ป.6

๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน๑ของสารอาหารแตํละ
ประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน
๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให๎ได๎
สารอาหารครบถ๎วนในสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
รวมทั้งความปลอดภัยตํอสุขภาพ
๓. ตระหนักถึงความสาคัญของสารอาหารโดยการเลือก
รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ๎วนในสัดสํวนที่
เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งปลอดภัยตํอสุขภาพ

- สารอาหารที่อยูํในอาหารมี๖ประเภทได๎แกํคาร๑โบไฮเดรต
โปรตีนไขมันเกลือแรํวิตามินและน้า
- อาหารแตํละชนิดประกอบด๎วยสารอาหารที่แตกตํางกัน
อาหารบางอยํางประกอบด๎วยสารอาหารประเภทเดียวอาหาร
บางอยํางประกอบด๎วยสารอาหารมากกวําหนึ่งประเภท
- สารอาหารแตํละประเภทมีประโยชน๑ตํอรํางกายแตกตํางกันโดย
คาร๑โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเป๕นสารอาหารที่ให๎พลังงานแกํ
รํางกายสํวนเกลือแรํวิตามินและน้าเป๕นสารอาหารที่ไมํให๎
พลังงานแกํรํางกายแตํชํวยให๎รํางกายทางานได๎เป๕นปกติ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การรับประทานอาหารเพื่อให๎รํางกายเจริญเติบโตมีการ
เปลี่ยนแปลงของรํางกายตามเพศและวัยและมีสุขภาพดี
จาเป๕นต๎องรับประทานให๎ได๎พลังงานเพียงพอกับความต๎องการ
ของรํางกายและให๎ได๎สารอาหารครบถ๎วนในสัดสํวนที่เหมาะสม
กับเพศและวัยรวมทั้งต๎องคานึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถุ
เจือปนในอาหารเพื่อความปลอดภัยตํอสุขภาพ

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐานว ๑.๓ เข๎าใจกระบวนการและความสาคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร
พันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-

-

ป.๒

๑. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิตจาก
ข๎อมูลที่รวบรวมได๎

- สิ่งที่อยูํรอบตัวเรามีทั้งที่เป๕นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิตสิ่งมีชีวิต
ต๎องการอาหารมีการหายใจเจริญเติบโตขับถํายเคลื่อนไหว
ตอบสนองตํอสิ่งเร๎าและสืบพันธุ๑ได๎ลูกที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกับ
พํอแมํสํวนสิ่งไมํมีชีวิตจะไมํมีลักษณะดังกลําว

ป.3

-

-

ป.๔

๑. จาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช๎ความเหมือนและความแตกตําง
ของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป๕นกลุํมพืชกลุํมสัตว๑และ
กลุํมที่ไมํใชํพืชและสัตว๑
๒. จาแนกพืชออกเป๕นพืชดอกและพืชไมํมีดอกโดยใช๎การมี
ดอกเป๕นเกณฑ๑โดยใช๎ข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๓.จาแนกสัตว๑ออกเป๕นสัตว๑มีกระดูกสันหลังและสัตว๑ไมํมี
กระดูกสันหลังโดยใช๎การมีกระดูกสันหลังเป๕นเกณฑ๑โดยใช๎
ข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๔. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได๎ของสัตว๑มีกระดูกสัน
หลังในกลุํมปลากลุํมสัตว๑สะเทินน้าสะเทินบกกลุํม
สัตว๑เลื้อยคลานกลุํมนกและกลุํมสัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยน้านม
และยกตัวอยํางสิ่งมีชีวิตในแตํละกลุํม

ป.๕

๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถํายทอดจากพํอ
แมํสูํลูกของพืชสัตว๑และมนุษย๑
๒. แสดงความอยากรู๎อยากเห็นโดยการถามคาถาม
เกี่ยวกับลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของตนเองกับพํอแมํ

ป.6

-

-สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดสามารถจัดกลุํมได๎โดยใช๎ความเหมือน
และความแตกตํางของลักษณะตํางๆเชํนกลุํมพืชสร๎างอาหาร
เองได๎และเคลื่อนที่ด๎วยตนเองไมํได๎กลุํมสัตว๑กินสิ่งมีชีวิตอื่น
เป๕นอาหารและเคลื่อนที่ได๎กลุํมที่ไมํใชํพืชและสัตว๑เชํนเห็ดรา
จุลินทรีย๑
- การจาแนกพืชสามารถใช๎การมีดอกเป๕นเกณฑ๑ในการจาแนก
ได๎เป๕นพืชดอกและพืชไมํมีดอก
- การจาแนกสัตว๑สามารถใช๎การมีกระดูกสันหลังเป๕นเกณฑ๑ใน
การจาแนกได๎เป๕นสัตว๑มีกระดูกสันหลังและสัตว๑ไมํมีกระดูกสัน
หลัง
- สัตว๑มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุํมได๎แกํกลุํมปลากลุํมสัตว๑
สะเทินน้าสะเทินบกกลุํมสัตว๑เลื้อยคลานกลุํมนกและกลุํมสัตว๑
เลี้ยงลูกด๎วยน้านมซึ่งแตํละกลุํมจะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได๎
- สิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว๑และมนุษย๑เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ๑เพื่อ
เพิ่มจานวนและดารงพันธุ๑โดยลูกที่เกิดมาจะได๎รับการถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากพํอแมํทาให๎มีลักษณะทางพันธุกรรมที่
เฉพาะแตกตํางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
- พืชมีการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเชํนลักษณะของใบ
สีดอก
- สัตว๑มีการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเชํนสีขนลักษณะ
ของขนลักษณะของหู
- มนุษย๑มีการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเชํนเชิงผมที่
หน๎าผากลักยิ้มลักษณะหนังตาการหํอลิ้นลักษณะของติ่งหู
-

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐานว ๒.๑ เข๎าใจสมบัติของสสารองค๑ประกอบของสสารความสัมพันธ๑ระหวํางสมบัติของสสาร
กับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสารการเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๑

๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได๎ของวัสดุที่ใช๎ทาวัตถุซึ่งทา
จากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช๎
หลักฐานเชิงประจักษ๑
๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุํมวัสดุตามสมบัติที่
สังเกตได๎

ป.๒

ป.3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-วัสดุที่ใช๎ทาวัตถุที่เป๕นของเลํนของใช๎มีหลายชนิดเชํนผ๎า
แก๎วพลาสติกยางไม๎อิฐหินกระดาษโลหะวัสดุแตํละชนิดมี
สมบัติที่สังเกตได๎ตํางๆเชํนสีนุํมแข็งขรุขระเรียบใสขุํนยืด
หดได๎บิดงอได๎
-สมบัติที่สังเกตได๎ของวัสดุแตํละชนิดอาจเหมือนกันซึ่ง
สามารถนามาใช๎เป๕นเกณฑ๑ในการจัดกลุํมวัสดุได๎
-วัสดุบางอยํางสามารถนามาประกอบกันเพื่อทาเป๕นวัตถุ
ตํางๆเชํนผ๎าและกระดุมใช๎ทาเสื้อไม๎และโลหะใช๎ทากระทะ
๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้าของวัสดุโดยใช๎ - วัสดุแตํละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้าแตกตํางกันจึงนาไป
หลักฐานเชิงประจักษ๑และระบุการนาสมบัติการดูดซับ ทาวัตถุเพื่อใช๎ประโยชน๑ได๎แตกตํางกันเชํนใช๎ผ๎าที่ดูดซับน้า
น้าของวัสดุไปประยุกต๑ใช๎ในการทาวัตถุใน
ได๎มากทาผ๎าเช็ดตัวใช๎พลาสติกซึ่งไมํดูดซับน้าทารํม
ชีวิตประจาวัน
-วัสดุบางอยํางสามารถนามาผสมกันซึ่งทาให๎ได๎สมบัติที่
๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได๎ของวัสดุที่เกิดจากการนา เหมาะสมเพื่อนาไปใช๎ประโยชน๑ตามต๎องการเชํนแปูงผสม
วัสดุมาผสมกันโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑
น้าตาลและกะทิใช๎ทาขนมไทยปูนปลาสเตอร๑ผสมเยื่อ
๓.เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได๎ของวัสดุเพื่อนามาทา กระดาษใช๎ทากระปุกออมสินปูนผสมหินทรายและน้าใช๎ทา
เป๕นวัตถุในการใช๎งานตามวัตถุประสงค๑และอธิบายการ คอนกรีต
นาวัสดุที่ใช๎แล๎วกลับมาใช๎ใหมํโดยใช๎หลักฐานเชิง
- การนาวัสดุมาทาเป๕นวัตถุในการใช๎งานตามวัตถุประสงค๑
ประจักษ๑
ขึ้นอยูํกับสมบัติของวัสดุวัสดุที่ใช๎แล๎วอาจนากลับมาใช๎ใหมํ
๔. ตระหนักถึงประโยชน๑ของการนาวัสดุที่ใช๎แล๎ว
ได๎เชํนกระดาษใช๎แล๎วอาจนามาทาเป๕นจรวดกระดาษ
กลับมาใช๎ใหมํโดยการนาวัสดุที่ใช๎แล๎วกลับมาใช๎ใหมํ ดอกไม๎ประดิษฐ๑ถุงใสํของ
๑. อธิบายวําวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นสํวนยํอยๆซึ่ง
สามารถแยกออกจากกันได๎และประกอบกันเป๕นวัตถุ
ชิ้นใหมํได๎โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทาให๎ร๎อนขึ้น
หรือทาให๎เย็นลงโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑

-วัตถุอาจทาจากชิ้นสํวนยํอยๆซึ่งแตํละชิ้นมีลักษณะ
เหมือนกันมาประกอบเข๎าด๎วยกันเมื่อแยกชิ้นสํวนยํอยๆแตํ
ละชิ้นของวัตถุออกจากกันสามารถนาชิ้นสํวนเหลํานั้นมา
ประกอบเป๕นวัตถุชิ้นใหมํได๎เชํนกาแพงบ๎านมีก๎อนอิฐ
หลายๆก๎อนประกอบเข๎าด๎วยกันและสามารถนาก๎อนอิฐ
จากกาแพงบ๎านมาประกอบเป๕นพื้นทางเดินได๎
-เมื่อให๎ความร๎อนหรือทาให๎วัสดุร๎อนขึ้นและเมื่อลดความ
ร๎อนหรือทาให๎วัสดุเย็นลงวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได๎
เชํนสีเปลี่ยนรูปรํางเปลี่ยน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๔

๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด๎านความแข็งสภาพ
ยืดหยุํนการนาความร๎อนและการนาไฟฟูาของวัสดุโดย
ใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑จากการทดลองและระบุการ
นาสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุํนการนาความร๎อน
และการนาไฟฟูาของวัสดุไปใช๎ในชีวิตประจาวันผําน
กระบวนการออกแบบชิ้นงาน
๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู๎อื่นโดยการอภิปราย
เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอยํางมีเหตุผลจาก
การทดลอง๓ . เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง๓
สถานะจากข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกตมวลการต๎องการ
ที่อยูํรูปรํางและปริมาตรของสสาร
๔. ใช๎เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง๓
สถานะ

-วัสดุแตํละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตํางกันวัสดุที่มี
ความแข็งจะทนตํอแรงขูดขีดวัสดุที่มีสภาพยืดหยุํนจะ
เปลี่ยนแปลงรูปรํางเมื่อมีแรงมากระทาและกลับสภาพเดิม
ได๎วัสดุที่นาความร๎อนจะร๎อนได๎เร็วเมื่อได๎รับความร๎อนและ
วัสดุที่นาไฟฟูาได๎จะให๎กระแสไฟฟูาผํานได๎ดังนั้นจึงอาจนา
สมบัติตํางๆมาพิจารณาเพื่อใช๎ในกระบวนการออกแบบ
ชิ้นงานเพื่อใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจาวัน
-วัสดุเป๕นสสารเพราะมีมวลและต๎องการที่อยูํสสารมี
สถานะเป๕นของแข็งของเหลวหรือแก๏สของแข็งมีปริมาตร
และรูปรํางคงที่ของเหลวมีปริมาตรคงที่แตํมีรูปรําง
เปลี่ยนไปตามภาชนะเฉพาะสํวนที่บรรจุของเหลวสํวนแก๏ส
มีปริมาตรและรูปรํางเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ

ป.๕

๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทาให๎สสาร
ร๎อนขึ้นหรือเย็นลงโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑

-การเปลี่ยนสถานะของสสารเป๕นการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพเมื่อเพิ่มความร๎อนให๎กับสสารถึงระดับหนึ่งจะทา
ให๎สสารที่เป๕นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป๕นของเหลวเรียกวํา
การหลอมเหลวและเมื่อเพิ่มความร๎อนตํอไปจนถึงอีกระดับ
หนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป๕นแก๏สเรียกวําการกลายเป๕นไอ
แตํเมื่อลดความร๎อนลงถึงระดับหนึ่งแก๏สจะเปลี่ยนสถานะ
เป๕นของเหลวเรียกวําการควบแนํนและถ๎าลดความร๎อน
ตํอไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป๕น
ของแข็งเรียกวําการแข็งตัวสสารบางชนิดสามารถเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป๕นแก๏สโดยไมํผํานการเป๕นของเหลว
เรียกวําการระเหิดสํวนแก๏สบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะ
เป๕นของแข็งโดยไมํผํานการเป๕นของเหลวเรียกวําการ
ระเหิดกลับ
-เมื่อใสํสารลงในน้าแล๎วสารนั้นรวมเป๕นเนื้อเดียวกันกับน้า
๒. อธิบายการละลายของสารในน้าโดยใช๎หลักฐานเชิง ทั่วทุกสํวนแสดงวําสารเกิดการละลายเรียกสารผสมที่ได๎วํา
ประจักษ๑
สารละลาย
-เมื่อผสมสาร๒ชนิดขึ้นไปแล๎วมีสารใหมํเกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติ
๓. วิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ
ตํางจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑
เปลี่ยนแปลงแล๎วมีสารใหมํเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกวําการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งสังเกตได๎จากมีสีหรือ
กลิ่นตํางจากสารเดิมหรือมีฟองแก๏สหรือมีตะกอนเกิดขึ้น
หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๔. วิเคราะห๑และระบุการเปลี่ยนแปลง -เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล๎วสารสามารถเปลี่ยนกลับ
ที่ผันกลับได๎และการเปลี่ยนแปลงที่ผัน เป๕นสารเดิมได๎เป๕นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได๎เชํนการ
กลับไมํได๎
หลอมเหลวการกลายเป๕นไอการละลายแตํสารบางอยํางเกิด
การเปลี่ยนแปลงแล๎วไมํสามารถเปลี่ยนกลับเป๕นสารเดิมได๎
เป๕นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมํได๎เชํนการเผาไหม๎การเกิด
สนิม
ป.6

๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยก
สารผสมโดยการหยิบออกการรํอนการ
ใช๎แมํเหล็กดึงดูดการรินออกการกรอง
และการตกตะกอนโดยใช๎หลักฐานเชิง
ประจักษ๑รวมทั้งระบุวิธีแก๎ป๓ญหาใน
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการแยกสาร

-สารผสมประกอบด๎วยสารตั้งแตํ๒ชนิดขึ้นไปผสมกันเชํน
น้ามันผสมน้าข๎าวสารปนกรวดทรายวิธีการที่เหมาะสมในการ
แยกสารผสมขึ้นอยูํกับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกัน
ถ๎าองค๑ประกอบของสารผสมเป๕นของแข็งกับของแข็งที่มี
ขนาดแตกตํางกันอยํางชัดเจนอาจใช๎วิธีการหยิบออกหรือการ
รํอนผํานวัสดุที่มีรูถ๎ามีสารใดสารหนึ่งเป๕นสารแมํเหล็กอาจใช๎
วิธีการใช๎แมํเหล็กดึงดูดถ๎าองค๑ประกอบเป๕นของแข็งที่ไมํ
ละลายในของเหลวอาจใช๎วิธีการรินออกการกรองหรือการ
ตกตะกอนซึ่งวิธีการแยกสารสามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจาวันได๎

สาระที่๒วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐานว๒ .๒เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวันผลของแรงที่กระทาตํอวัตถุลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบตํางๆของวัตถุรวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

-

-

ป.๒

-

-

ป.๓

ป.๔

๑.ระบุผลของแรงที่มีตํอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ -การดึงหรือการผลักเป๕นการออกแรงกระทาตํอวัตถุแรงมีผลตํอ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ๑
การเคลือ่ นที่ของวัตถุแรงอาจทาให๎วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดย
เปลี่ยนตาแหนํงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
-การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได๎แกํวัตถุที่อยูํนิ่ง
เปลี่ยนเป๕นเคลื่อนที่วัตถุที่กาลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป๕นเคลื่อนที่
๒. เปรียบเทียบและยกตัวอยํางแรงสัมผัสและแรงไมํสัมผัส เร็วขึ้นหรือช๎าลงหรือหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
ที่มีผลตํอการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ -การดึงหรือการผลักเป๕นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทา
กับอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัสหรือไมํต๎องสัมผัสกัน
๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการ
เชํนการออกแรงโดยใช๎มือดึงหรือการผลักโต๏ะให๎เคลื่อนที่เป๕น
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ๑
การออกแรงที่วัตถุต๎องสัมผัสกันแรงนี้จึงเป๕นแรงสัมผัสสํวนการ
ที่แมํเหล็กดึงดูดหรือผลักระหวํางแมํเหล็กเป๕นแรงที่เกิดขึ้นโดย
แมํเหล็กไมํจาเป๕นต๎องสัมผัสกันแรงแมํเหล็กนี้จึงเป๕นแรงไมํ
สัมผัส
-แมํเหล็กสามารถดึงดูดสารแมํเหล็กได๎
-แรงแมํเหล็กเป๕นแรงที่เกิดขึ้นระหวํางแมํเหล็กกับสาร
๓. จาแนกวัตถุโดยใช๎การดึงดูดกับแมํเหล็กเป๕นเกณฑ๑จาก แมํเหล็กหรือแมํเหล็กกับแมํเหล็กแมํเหล็กมี๒ขั้วคือขั้วเหนือ
หลักฐานเชิงประจักษ๑
และขั้วใต๎ขั้วแมํเหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกันตํางชนิดกันจะ
๔. ระบุขั้วแมํเหล็กและพยากรณ๑ผลที่เกิดขึ้นระหวําง
ดึงดูดกัน
ขั้วแมํเหล็กเมื่อนามาเข๎าใกล๎กันจากหลักฐานเชิงประจักษ๑
๑. ระบุผลของแรงโน๎มถํวงที่มีตํอวัตถุจากหลักฐานเชิง
-แรงโน๎มถํวงของโลกเป๕นแรงดึงดูดที่โลกกระทาตํอวัตถุมีทิศ
ประจักษ๑
ทางเข๎าสูํศูนย๑กลางโลกและเป๕นแรงไมํสัมผัสแรงดึงดูดที่โลก
๒. ใช๎เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้าหนักของวัตถุ
กระทากับวัตถุหนึ่งๆทาให๎วัตถุตกลงสูํพื้นโลกและทาให๎วัตถุมี
น้าหนักวัดน้าหนักของวัตถุได๎จากเครื่องชั่งสปริงน้าหนักของ
วัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุโดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้าหนักมาก
วัตถุที่มีมวลน๎อยจะมีน้าหนักน๎อย

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ๑

ป.5

.

๑.อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ๑ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันที่กระทาตํอวัตถุในกรณีที่วัตถุอยูํนิ่งจากหลักฐาน
เชิงประจักษ๑
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทาตํอวัตถุที่อยูํในแนว
เดียวกันและแรงลัพธ๑ที่กระทาตํอวัตถุ
๓. ใช๎เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทาตํอวัตถุ

๔. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีตํอการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ๑
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยูํในแนว
เดียวกันที่กระทาตํอวัตถุ

ป.6

๑. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟูาซึ่งเกิดจากวัตถุที่
ผํานการขัดถูโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-มวลคือปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป๕นวัตถุซึ่ง
มีผลตํอความยากงํายในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได๎ยากกวําวัตถุที่
มีมวลน๎อยดังนั้นมวลของวัตถุนอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมด
ของวัตถุนั้นแล๎วยังหมายถึงการต๎านการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด๎วย
-แรงลัพธ๑เป๕นผลรวมของแรงที่กระทาตํอวัตถุโดยแรงลัพธ๑ของ
แรง๒แรงที่กระทาตํอวัตถุเดียวกันจะมีขนาดเทํากับผลรวมของ
แรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยูํในแนวเดียวกันและมีทิศทาง
เดียวกันแตํจะมีขนาดเทํากับผลตํางของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้ง
สองอยูํในแนวเดียวกันแตํมีทิศทางตรงข๎ามกันสาหรับวัตถุที่อยูํ
นิ่งแรงลัพธ๑ที่กระทาตํอวัตถุมีคําเป๕นศูนย๑
- การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทาตํอวัตถุสามารถเขียนได๎
โดยใช๎ลูกศรโดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงและความยาว
ของลูกศรแสดงขนาดของแรงที่กระทาตํอวัตถุ
แรงเสียดทานเป๕นแรงที่เกิดขึ้นระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อ
ต๎านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นโดยถ๎าออกแรงกระทาตํอวัตถุที่
อยูํนิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให๎เคลื่อนที่แรงเสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็
จะต๎านการเคลื่อนที่ของวัตถุแตํถ๎าวัตถุกาลังเคลื่อนที่แรงเสียด
ทานก็จะทาให๎วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช๎าลงหรือหยุดนิ่ง
-แรงเสียดทานเป๕นแรงที่เกิดขึ้นระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อ
ต๎านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นโดยถ๎าออกแรงกระทาตํอวัตถุที่
อยูํนิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให๎เคลื่อนที่แรงเสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็
จะต๎านการเคลื่อนที่ของวัตถุแตํถ๎าวัตถุกาลังเคลื่อนที่แรงเสียด
ทานก็จะทาให๎วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช๎าลงหรือหยุดนิ่ง
-วัตถุ๒ชนิดที่ผํานการขัดถูแล๎วเมื่อนาเข๎าใกล๎กันอาจดึงดูดหรือ
ผลักกันแรงที่เกิดขึ้นนี้เป๕นแรงไฟฟูาซึ่งเป๕นแรงไมํสัมผัสเกิดขึ้น
ระหวํางวัตถุที่มีประจุไฟฟูาซึ่งประจุไฟฟูามี๒ชนิดคือประจุ
ไฟฟูาบวกและประจุไฟฟูาลบวัตถุที่มีประจุไฟฟูาชนิดเดียวกัน
ผลักกันชนิดตรงข๎ามกันดึงดูดกัน

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐานว
๒.๓ เข๎าใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถํายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสสารและพลังงานพลังงานในชีวิตประจาวันธรรมชาติของคลื่นปรากฏการณ๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเสียงแสงและคลื่นแมํเหล็กไฟฟูารวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑

ป.๒

ป.๓

๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของ
เสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ๑

เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุวัตถุที่ทาให๎เกิดเสียงเป๕น
แหลํงกาเนิดเสียงซึ่งมีทั้งแหลํงกาเนิดเสียงตาม
ธรรมชาติและแหลํงกาเนิดเสียงที่มนุษย๑สร๎างขึ้นเสียง
เคลื่อนที่ออกจากแหลํงกาเนิดเสียงทุกทิศทาง
๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหลํงกาเนิด -แสงเคลื่อนที่จากแหลํงกาเนิดแสงทุกทิศทางเป๕นแนวตรง
แสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิง
เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข๎าตาจะทาให๎มองเห็นวัตถุนั้นการ
ประจักษ๑
มองเห็นวัตถุที่เป๕นแหลํงกาเนิดแสงแสงจากวัตถุนั้นจะเข๎า
๒. ตระหนักในคุณคําของความรู๎ของการมองเห็นโดย สูํตาโดยตรงสํวนการมองเห็นวัตถุที่ไมํใชํแหลํงกาเนิดแสง
เสนอแนะแนวทางการปูองกันอันตรายจากการมอง
ต๎องมีแสงจากแหลํงกาเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล๎วสะท๎อน
วัตถุที่อยูํในบริเวณที่มีแสงสวํางไมํเหมาะสม
เข๎าตาถ๎ามีแสงที่สวํางมากๆเข๎าสูํตาอาจเกิดอันตรายตํอตา
ได๎จึงต๎องหลีกเลี่ยงการมองหรือใช๎แผํนกรองแสงที่มี
คุณภาพเมื่อจาเป๕นและต๎องจัดความสวํางให๎เหมาะสมกับ
การทากิจกรรมตํางๆเชํนการอํานหนังสือการดูจอโทรทัศน๑
การใช๎โทรศัพท๑เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
๑. ยกตัวอยํางการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป๕นอีก
-พลังงานเป๕นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถในการ
พลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ๑
ทางานพลังงานมีหลายแบบเชํนพลังงานกลพลังงานไฟฟูา
พลังงานแสงพลังงานเสียงและพลังงานความร๎อนโดย
พลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป๕นอีก
พลังงานหนึ่งได๎เชํนการถูมือจนรู๎สึกร๎อนเป๕นการเปลี่ยน
พลังงานกลเป๕นพลังงานความร๎อนแผงเซลล๑สุริยะเปลี่ยน
พลังงานแสงเป๕นพลังงานไฟฟูาหรือเครื่องใช๎ไฟฟูาเปลี่ยน
พลังงานไฟฟูาเป๕นพลังงานอื่น
๒. บรรยายการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟูาและ
-ไฟฟูาผลิตจากเครื่องกาเนิดไฟฟูาซึ่งใช๎พลังงานจาก
ระบุแหลํงพลังงานในการผลิตไฟฟูาจากข๎อมูลที่
แหลํงพลังงานธรรมชาติหลายแหลํงเชํนพลังงานจากลม
รวบรวมได๎
พลังงานจากน้าพลังงานจากแก๏สธรรมชาติ
๓. ตระหนักในประโยชน๑และโทษของไฟฟูาโดย
- พลังงานไฟฟูามีความสาคัญตํอชีวิตประจาวันการใช๎
นาเสนอวิธีการใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย
ไฟฟูานอกจากต๎องใช๎อยํางถูกวิธีประหยัดและคุ๎มคําแล๎วยัง
ต๎องคานึงถึงความปลอดภัยด๎วย

ชั้น
ป.4

ป.5

ป.6

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-เมื่อมองสิ่งตํางๆโดยมีวัตถุตํางชนิดกันมากั้นแสงจะทาให๎ลักษณะ
การมองเห็นสิ่งนั้นๆชัดเจนตํางกันจึงจาแนกวัตถุที่มากั้นออกเป๕น
ตัวกลางโปรํงใสซึ่งทาให๎มองเห็นสิ่งตํางๆได๎ชัดเจนตัวกลางโปรํงแสง
ทาให๎มองเห็นสิ่งตํางๆได๎ไมํชัดเจนและวัตถุทึบแสงทาให๎มองไมํเห็น
สิ่งตํางๆนั้น
๑. อธิบายการได๎ยินเสียงผํานตัวกลาง
-การได๎ยินเสียงต๎องอาศัยตัวกลางโดยอาจเป๕นของแข็งของเหลวหรือ
จากหลักฐานเชิงประจักษ๑
อากาศเสียงจะสํงผํานตัวกลางมายังหู
๒. ระบุตัวแปรทดลองและอธิบาย
-เสียงที่ได๎ยินมีระดับสูงต่าของเสียงตํางกันขึ้นกับความถี่ของการสั่น
ลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่า
ของแหลํงกาเนิดเสียงโดยเมื่อแหลํงกาเนิดเสียงสั่นด๎วยความถี่ต่าจะ
๓. ออกแบบการทดลองและอธิบาย
เกิดเสียงต่าแตํถ๎าสั่นด๎วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูงสํวนเสียงดังคํอยที่
ลักษณะและการเกิดเสียงดังเสียงคํอย
ได๎ยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของแหลํงกาเนิดเสียงโดยเมื่อ
๔. วัดระดับเสียงโดยใช๎เครื่องมือวัด
แหลํงกาเนิดเสียงสั่นด๎วยพลังงานมากจะเกิดเสียงดังแตํถ๎า
ระดับเสียง
๕. ตระหนักในคุณคําของความรู๎เรื่อง
แหลํงกาเนิดเสียงสั่นด๎วยพลังงานน๎อยจะเกิดเสียงคํอย
ระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการ - เสียงดังมากๆเป๕นอันตรายตํอการได๎ยินและเสียงที่กํอให๎เกิดความ
หลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง
ราคาญเป๕นมลพิษทางเสียงเดซิเบลเป๕นหนํวยที่บอกถึงความดังของ
เสียง
๑. ระบุสํวนประกอบและบรรยายหน๎าที่ -วงจรไฟฟูาอยํางงํายประกอบด๎วยแหลํงกาเนิดไฟฟูาสายไฟฟูาและ
ของแตํละสํวนประกอบของวงจรไฟฟูา เครื่องใช๎ไฟฟูาหรืออุปกรณ๑ไฟฟูาแหลํงกาเนิดไฟฟูาเชํนถํานไฟฉาย
อยํางงํายจากหลักฐานเชิงประจักษ๑
หรือแบตเตอรี่ทาหน๎าที่ให๎พลังงานไฟฟูาสายไฟฟูาเป๕นตัวนาไฟฟูา
๒. เขียนแผนภาพและตํอวงจรไฟฟูา
ทาหน๎าที่เชื่อมตํอระหวํางแหลํงกาเนิดไฟฟูาและเครื่องใช๎ไฟฟูาเข๎า
อยํางงําย
ด๎วยกันเครื่องใช๎ไฟฟูามีหน๎าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป๕นพลังงานอื่น
-เมื่อนาเซลล๑ไฟฟูาหลายเซลล๑มาตํอเรียงกันโดยให๎ขั้วบวกของ
๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด๎วย เซลล๑ไฟฟูาเซลล๑หนึ่งตํอกับขั้วลบของอีกเซลล๑หนึ่งเป๕นการตํอแบบ
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและ อนุกรมทาให๎มีพลังงานไฟฟูาเหมาะสมกับเครื่องใช๎ไฟฟูาซึ่งการตํอ
ผลของการตํอเซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรม
เซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรมสามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจาวัน
๔. ตระหนักถึงประโยชน๑ของความรู๎ของ เชํนการตํอเซลล๑ไฟฟูาในไฟฉาย
๑. จาแนกวัตถุเป๕นตัวกลางโปรํงใส
ตัวกลางโปรํงแสงและวัตถุทึบแสงจาก
ลักษณะการมองเห็นสิ่งตํางๆผํานวัตถุ
นั้นเป๕นเกณฑ๑โดยใช๎หลักฐานเชิง
ประจักษ๑

การตํอเซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรมโดยบอก
ประโยชน๑และการประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
๕. ออกแบบการทดลองและทดลองด๎วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการตํอ
หลอดไฟฟูาแบบอนุกรมและแบบขนาน
๖. ตระหนักถึงประโยชน๑ของความรู๎ของ
การตํอหลอดไฟฟูาแบบอนุกรมและแบบ
ขนานโดยบอกประโยชน๑ข๎อจากัดและ
การประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน

-การตํอหลอดไฟฟูาแบบอนุกรมเมื่อถอดหลอดไฟฟูาดวงใดดวงหนึ่ง
ออกทาให๎หลอดไฟฟูาที่เหลือดับทั้งหมดสํวนการตํอหลอดไฟฟูา
แบบขนานเมื่อถอดหลอดไฟฟูาดวงใดดวงหนึ่งออกหลอดไฟฟูาที่
เหลือก็ยังสวํางได๎การตํอหลอดไฟฟูาแตํละแบบสามารถนาไปใช๎
ประโยชน๑ได๎เชํนการตํอหลอดไฟฟูาหลายดวงในบ๎านจึงต๎องตํอ
หลอดไฟฟูาแบบขนานเพื่อเลือกใช๎หลอดไฟฟูาดวงใดดวงหนึ่งได๎
ตามต๎องการ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ๑
๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว

-เมื่อนาวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉากรับแสงที่อยูํ
ด๎านหลังวัตถุโดยเงามีรูปรํางคล๎ายวัตถุที่ทาให๎เกิดเงาเงามัว
เป๕นบริเวณที่มีแสงบางสํวนตกลงบนฉากสํวนเงามืดเป๕นบริเวณ
ที่ไมํมีแสงตกลงบนฉากเลย

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐานว ๓.๑ เข๎าใจองค๑ประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาว
ฤกษ๑และระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธ๑ภายในระบบสุริยะที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิตและการประยุกต๑ใช๎
เทคโนโลยีอวกาศ
ชั้น

ป.๑

ป.๒
ป.๓

ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนท๎องฟูาในเวลากลางวันและ
กลางคืนจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๒. อธิบายสาเหตุที่มองไมํเห็นดาวสํวนใหญํในเวลา
กลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ๑

๑. อธิบายแบบรูปเส๎นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย๑
โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑
๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ๑การขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย๑การเกิดกลางวันกลางคืนและการกาหนดทิศ
โดยใช๎แบบจาลอง
๓. ตระหนักถึงความสาคัญของดวงอาทิตย๑โดยบรรยาย
ประโยชน๑ของดวงอาทิตย๑ตํอสิ่งมีชีวิต

๑. อธิบายแบบรูปเส๎นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร๑
โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑

๒. สร๎างแบบจาลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลง
รูปรํางปรากฏของดวงจันทร๑และพยากรณ๑รูปรํางปรากฏ
ของดวงจันทร๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-บนท๎องฟูามีดวงอาทิตย๑ดวงจันทร๑และดาวซึ่งในเวลากลางวัน
จะมองเห็นดวงอาทิตย๑และอาจมองเห็นดวงจันทร๑บางเวลาใน
บางวันแตํไมํสามารถมองเห็นดาว
-ในเวลากลางวันมองไมํเห็นดาวสํวนใหญํเนื่องจากแสงอาทิตย๑
สวํางกวําจึงกลบแสงของดาวสํวนในเวลากลางคืนจะมองเห็น
ดาวและมองเห็นดวงจันทร๑เกือบทุกคืน
-

-คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย๑ปรากฏขึ้นทางด๎านหนึ่งและตก
ทางอีกด๎านหนึ่งทุกวันหมุนเวียนเป๕นแบบรูปซ้าๆ
-โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวงอาทิตย๑ทาให๎
บริเวณของโลกได๎รับแสงอาทิตย๑ไมํพร๎อมกันโลกด๎านที่ได๎รับ
แสงจากดวงอาทิตย๑จะเป๕นกลางวันสํวนด๎านตรงข๎ามที่ไมํได๎รับ
แสงจะเป๕นกลางคืนนอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็นดวง
อาทิตย๑ปรากฏขึ้นทางด๎านหนึ่งซึ่งกาหนดให๎เป๕นทิศตะวันออก
และมองเห็นดวงอาทิตย๑ตกทางอีกด๎านหนึ่งซึ่งกาหนดให๎เป๕น
ทิศตะวันตกและเมื่อให๎ด๎านขวามืออยูํทางทิศตะวันออกด๎าน
ซ๎ายมืออยูํทางทิศตะวันตกด๎านหน๎าจะเป๕นทิศเหนือและ
ด๎านหลังจะเป๕นทิศใต๎
-ในเวลากลางวันโลกจะได๎รับพลังงานแสงและพลังงานความ
ร๎อนจากดวงอาทิตย๑ทาให๎สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยูํได๎
-ดวงจันทร๑เป๕นบริวารของโลกโดยดวงจันทร๑หมุนรอบตัวเอง
ขณะโคจรรอบโลกขณะที่โลกก็หมุนรอบตัวเองด๎วยเชํนกันการ
หมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลกเหนือทาให๎มองเห็น
ดวงจันทร๑ปรากฏขึ้นทางด๎านทิศตะวันออกและตกทางด๎านทิศ
ตะวันตกหมุนเวียนเป๕นแบบรูปซ้าๆ
-ดวงจันทร๑เป๕นวัตถุที่เป๕นทรงกลมแตํรูปรํางของดวงจันทร๑ที่
มองเห็นหรือรูปรํางปรากฏของดวงจันทร๑บนท๎องฟูาแตกตําง
กันไปในแตํละวันโดยในแตํละวันดวงจันทร๑จะมีรูปรํางปรากฏ
เป๕นเสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องจนเต็มดวงจากนั้น
รูปรํางปรากฏของดวงจันทร๑จะแหวํงและมีขนาดลดลงอยําง
ตํอเนื่องจนมองไมํเห็นดวงจันทร๑จากนั้นรูปรํางปรากฏของดวง
จันทร๑จะเป๕นเสี้ยวใหญํขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง

ชั้น
ป.5

ป.6

ตัวชี้วัด
๑. เปรียบเทียบความแตกตํางของดาวเคราะห๑และดาว
ฤกษ๑จากแบบจาลอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-ดาวที่มองเห็นบนท๎องฟูาอยูํในอวกาศซึ่งเป๕นบริเวณที่อยูํนอก
บรรยากาศของโลกมีทั้งดาวฤกษ๑และดาวเคราะห๑ดาวฤกษ๑เป๕น
แหลํงกาเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได๎สํวนดาวเคราะห๑ไมํใชํ
แหลํงกาเนิดแสงแตํสามารถมองเห็นได๎เนื่องจากแสงจากดวง
อาทิตย๑ตกกระทบดาวเคราะห๑แล๎วสะท๎อนเข๎าสูํตา
๒. ใช๎แผนที่ดาวระบุตาแหนํงและเส๎นทางการขึ้นและตก -การมองเห็นกลุํมดาวฤกษ๑มีรูปรํางตํางๆเกิดจากจินตนาการ
ของกลุํมดาวฤกษ๑บนท๎องฟูาและอธิบายแบบรูปเส๎นทาง ของผู๎สังเกตกลุํมดาวฤกษ๑ตํางๆที่ปรากฏในท๎องฟูาแตํละกลุํมมี
ดาวฤกษ๑แตํละดวงเรียงกันที่ตาแหนํงคงที่และมีเส๎นทางการขึ้น
การขึ้นและตกของกลุํมดาวฤกษ๑บนท๎องฟูาในรอบปี
และตกตามเส๎นทางเดิมทุกคืนซึ่งจะปรากฏตาแหนํงเดิมการ
สังเกตตาแหนํงและการขึ้นและตกของดาวฤกษ๑และกลุํมดาว
ฤกษ๑สามารถทาได๎โดยใช๎แผนที่ดาวซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่
กลุํมดาวนั้นปรากฏผู๎สังเกตสามารถใช๎มือในการประมาณคํา
ของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท๎องฟูา
๑. สร๎างแบบจาลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบ -เมื่อโลกและดวงจันทร๑โคจรมาอยูํในแนวเส๎นตรงเดียวกันกับดวง
ปรากฏการณ๑สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
อาทิตย๑ในระยะทางที่เหมาะสมทาให๎ดวงจันทร๑บังดวงอาทิตย๑
เงาของดวงจันทร๑ทอดมายังโลกผู๎สังเกตที่อยูํบริเวณเงาจะ
มองเห็นดวงอาทิตย๑มืดไปเกิดปรากฏการณ๑สุริยุปราคาซึ่งมีทั้ง
สุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาบางสํวนและสุริยุปราคาวง
แหวน
- หากดวงจันทร๑และโลกโคจรมาอยูํในแนวเส๎นตรงเดียวกันกับ
ดวงอาทิตย๑แล๎วดวงจันทร๑เคลื่อนที่ผํานเงาของโลกจะมองเห็น
ดวงจันทร๑มืดไปเกิดปรากฏการณ๑จันทรุปราคาซึ่งมีทั้ง
จันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาบางสํวน
-เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต๎องการของมนุษย๑ในการ
๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและ
สารวจวัตถุท๎องฟูาโดยใช๎ตาเปลํากล๎องโทรทรรศน๑และได๎
ยกตัวอยํางการนาเทคโนโลยีอวกาศมาใช๎ประโยชน๑ใน
พัฒนาไปสูํการขนสํงเพื่อสารวจอวกาศด๎วยจรวดและยาน
ชีวิตประจาวันจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎
ขนสํงอวกาศและยังคงพัฒนาอยํางตํอเนื่องป๓จจุบันมีการนา
เทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน
เชํนการใช๎ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารการพยากรณ๑อากาศหรือ
การสารวจทรัพยากรธรรมชาติการใช๎อุปกรณ๑วัดชีพจรและการ
เต๎นของหัวใจหมวกนิรภัยชุดกีฬา

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐานว ๓.๒ เข๎าใจองค๑ประกอบและความสัมพันธ๑ของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
ชั้น
ป.1
ป.2

ป.3

ป.๔
ป.5

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๑.อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่ -หินที่อยูํในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่สังเกตได๎
สังเกตได๎
เชํนสีลวดลายน้าหนักความแข็งและเนื้อหิน
๑ ๑. ระบุสํวนประกอบของดินและจาแนกชนิดของดินโดย
ใช๎ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป๕นเกณฑ๑
๒. อธิบายการใช๎ประโยชน๑จากดินจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎

-ดินประกอบด๎วยเศษหินซากพืชซากสัตว๑ผสมอยูํในเนื้อดินมี
อากาศและน้าแทรกอยูํตามชํองวํางในเนื้อดินดินจาแนกเป๕น
ดินรํวนดินเหนียวและดินทรายตามลักษณะเนื้อดินและการจับ
ตัวของดินซึ่งมีผลตํอการอุ๎มน้าที่แตกตํางกัน
-ดินแตํละชนิดนาไปใช๎ประโยชน๑ได๎แตกตํางกันตามลักษณะ
และสมบัติของดิน
๑ 1. ระบุสํวนประกอบของอากาศบรรยายความสาคัญของ -อากาศโดยทั่วไปไมํมีสีไมํมีกลิ่นประกอบด๎วยแก๏สไนโตรเจนแก๏ส
อากาศและผลกระทบของมลพิษทางอากาศตํอสิ่งมีชีวิต
ออกซิเจนแก๏สคาร๑บอนไดออกไซด๑แก๏สอื่นๆรวมทั้งไอน้าและ
จากข๎อมูลที่รวบรวมได๎
ฝุุนละอองอากาศมีความสาคัญตํอสิ่งมีชีวิตหาก
-สํวนประกอบของอากาศไมํเหมาะสมเนื่องจากมีแก๏สบางชนิด
๒. ตระหนักถึงความสาคัญของอากาศโดยนาเสนอแนว
หรือฝุุนละอองในปริมาณมากอาจเป๕นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิตชนิด
ทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ
ตํางๆจัดเป๕นมลพิษทางอากาศ
-แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการปลํอยมลพิษทางอากาศเชํน
๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ๑
ใช๎พาหนะรํวมกันหรือเลือกใช๎เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ
-ลมสามารถนามาใช๎เป๕นแหลํงพลังงานทดแทนในการผลิต
ไฟฟูาและนาไปใช๎ประโยชน๑ในการทากิจกรรมตํางๆของมนุษย๑
๔. บรรยายประโยชน๑และโทษของลมจากข๎อมูลที่รวบรวม หากลมเคลื่อนที่ด๎วยความเร็วสูงอาจทาให๎เกิดอันตรายและ
ความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย๑สินได๎
ได๎
1. เปรียบเทียบปริมาณน้าในแตํละแหลํงและระบุปริมาณ -โลกมีทั้งน้าจืดและน้าเค็มซึ่งอยูํในแหลํงน้าตํางๆที่มีทั้งแหลํง
น้าที่มนุษย๑สามารถนามาใช๎ประโยชน๑ได๎จากข๎อมูลที่
น้าผิวดินเชํนทะเลมหาสมุทรบึงแมํน้าและแหลํงน้าใต๎ดินเชํน
รวบรวมได๎
น้าในดินและน้าบาดาลน้าทั้งหมดของโลกแบํงเป๕นน้าเค็ม
ประมาณร๎อยละ๙๗ .๕ซึ่งอยูํในมหาสมุทรและแหลํงน้าอื่นๆ
และที่เหลืออีกประมาณร๎อยละ๒ .๕เป๕นน้าจืดถ๎าเรียงลาดับ
ปริมาณน้าจืดจากมากไปน๎อยจะอยูํที่ธารน้าแข็งและพืดน้าแข็ง
น้าใต๎ดินชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้าแข็งใต๎ดินทะเลสาบ
ความชื้นในดินความชื้นในบรรยากาศบึงแมํน้าและน้าใน
สิ่งมีชีวิต

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.ตระหนักถึง
คุณคําของน้าโดย
นาเสนอแนว
ทางการใช๎น้าอยําง
ประหยัดและการ
อนุรักษ๑น้า

-น้าจืดที่มนุษย๑นามาใช๎ได๎มีปริมาณน๎อยมากจึงควรใช๎น้าอยํางประหยัดและรํวมกันอนุรักษ๑น้า
-วัฏจักรน้าเป๕นการหมุนเวียนของน้าที่มีแบบรูปซ้าเดิมและตํอเนื่องระหวํางน้าในบรรยากาศน้าผิวดินและน้า
ใต๎ดินโดยพฤติกรรมการดารงชีวิตของพืชและสัตว๑สํงผลตํอวัฏจักรน้า
-ไอน้าในอากาศจะควบแนํนเป๕นละอองน้าเล็กๆโดยมีละอองลอยเชํนเกลือฝุุนละอองละอองเรณูของดอกไม๎
เป๕นอนุภาคแกนกลางเมื่อละอองน้าจานวนมากเกาะกลุํมรวมกันลอยอยูํสูงจากพื้นดินมากเรียกวําเมฆแตํ
ละอองน้าที่เกาะกลุํมรวมกันอยูํใกล๎พื้นดินเรียกวําหมอกสํวนไอน้าที่ควบแนํนเป๕นละอองน้าเกาะอยูํบนพื้นผิว
วัตถุใกล๎พื้นดินเรียกวําน้าค๎างถ๎าอุณหภูมิใกล๎พื้นดินต่ากวําจุดเยือกแข็งน้าค๎างก็จะกลายเป๕นน้าค๎างแข็ง
3.สร๎างแบบจาลอง -ฝนหิมะลูกเห็บเป๕นหยาดน้าฟูาซึ่งเป๕นน้าที่มีสถานะตํางๆที่ตกจากฟูาถึงพื้นดินฝนเกิดจากละอองน้าในเมฆที่
ที่อธิบายการ
รวมตัวกันจนอากาศไมํสามารถพยุงไว๎ได๎จึงตกลงมาหิมะเกิดจากไอน้าในอากาศระเหิดกลับเป๕นผลึกน้าแข็ง
หมุนเวียนของน้า รวมตัวกันจนมีน้าหนักมากขึ้นจนเกินกวําอากาศจะพยุงไว๎จึงตกลงมาลูกเห็บเกิดจากหยดน้าที่เปลี่ยนสถานะ
ในวัฏจักรน้า
เป๕นน้าแข็งแล๎วถูกพายุพัดวนซ้าไปซ้ามาในเมฆฝนฟูาคะนองที่มีขนาดใหญํและอยูํในระดับสูงจนเป๕นก๎อน
น้าแข็งขนาดใหญํขึ้นแล๎วตกลงมา
4. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
เมฆหมอกน้าค๎าง
และน้าค๎างแข็งจาก
แบบจาลอง

5.เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดฝน
หิมะและลูกเห็บ
จากข๎อมูลที่
รวบรวมได๎

ป. ๑. เปรียบเทียบ -หินเป๕นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบด๎วยแรํตั้งแตํหนึ่งชนิดขึ้นไปสามารถจาแนกหินตาม
6 กระบวนการเกิด กระบวนการเกิดได๎เป๕น๓ประเภทได๎แกํหินอัคนีหินตะกอนและหินแปร

หินอัคนีหินตะกอน - หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาเนื้อหินมีลักษณะเป๕นผลึกทั้งผลึกขนาดใหญํและขนาดเล็กบางชนิด
และหินแปรและ
อาจเป๕นเนื้อแก๎วหรือมีรูพรุน
อธิบายวัฏจักรหิน -หินตะกอนเกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป๕นหินเนื้อหินกลุํม
จากแบบจาลอง
นี้สํวนใหญํมีลักษณะเป๕นเม็ดตะกอนมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดบางชนิดเป๕นเนื้อผลึกที่ยึดเกาะกันเกิด
จากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้าโดยเฉพาะน้าทะเลบางชนิดมีลักษณะเป๕นชั้นๆจึงเรียกอีกชื่อวําหินชั้น
๒. บรรยายและ -หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจเป๕นหินอัคนีหินตะกอนหรือหินแปรโดยการกระทาของ
ยกตัวอยํางการใช๎ ความร๎อนความดันและปฏิกิริยาเคมีเนื้อหินของหินแปรบางชนิดผลึกของแรํเรียงตัวขนานกันเป๕นแถบบาง
ประโยชน๑ของหิน ชนิดแซะออกเป๕นแผํนได๎บางชนิดเป๕นเนื้อผลึกที่มีความแข็งมาก
และแรํใน
-หินในธรรมชาติทั้ง๓ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเป๕นอีกประเภทหนึ่งหรือประเภทเดิมได๎
ชีวิตประจาวันจาก โดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงที่และตํอเนื่องเป๕นวัฏจักร

ข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๓.
สร๎าง
แบบจาลองที่
อธิบายการเกิดซาก
ดึกดาบรรพ๑และ
คาดคะเน
สภาพแวดล๎อมใน
อดีตของซากดึกดา
บรรพ๑

๔. เปรียบเทียบการ
เกิดลมบกลมทะเล
และมรสุมรวมทั้ง
อธิบายผลที่มีตํอ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อมจาก
แบบจาลอง
๕. อธิบายผลของ
มรสุมตํอการเกิดฤดู
ของประเทศไทย
จากข๎อมูลที่
รวบรวมได๎

ชั้น

ตัวชี้วัด
๖. บรรยายลักษณะ
และผลกระทบของ
น้าทํวมการกัดเซาะ
ชายฝ๓๖งดินถลํม
แผํนดินไหวสึนามิ
๗. ตระหนักถึง
ผลกระทบของภัย
ธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัยโดย
นาเสนอแนวทางใน
การเฝูาระวังและ
ปฏิบัติตนให๎
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและธรณี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-หินและแรํแตํละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกตํางกันมนุษย๑ใช๎ประโยชน๑จากแรํใน
ชีวิตประจาวันในลักษณะตํางๆเชํนนาแรํมาทาเครื่องสาอางยาสีฟ๓นเครื่องประดับอุปกรณ๑ทาง
การแพทย๑และนาหินมาใช๎ในงานกํอสร๎างตํางๆเป๕นต๎น
-ซากดึกดาบรรพ๑เกิดจากการทับถมหรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตจนเกิดเป๕นโครงสร๎างของซาก
หรือรํองรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยูํในหินในประเทศไทยพบซากดึกดาบรรพ๑ที่หลากหลายเชํนพืชปะการัง
หอยปลาเตําไดโนเสาร๑และรอยตีนสัตว๑
-ซากดึกดาบรรพ๑สามารถใช๎เป๕นหลักฐานหนึ่งที่ชํวยอธิบายสภาพแวดล๎อมของพื้นที่ในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิต
นั้นเชํนหากพบซากดึกดาบรรพ๑ของหอยน้าจืดสภาพแวดล๎อมบริเวณนั้นอาจเคยเป๕นแหลํงน้าจืดมากํอนและ
หากพบซากดึกดาบรรพ๑ของพืชสภาพแวดล๎อมบริเวณนั้นอาจเคยเป๕นปุามากํอนนอกจากนี้ซากดึกดาบรรพ๑ยัง
สามารถใช๎ระบุอายุของหินและเป๕นข๎อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
-ลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดจากพื้นดินและพื้นน้าร๎อนและเย็นไมํเทํากันทาให๎อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินและ
พื้นน้าแตกตํางกันจึงเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
-ลมบกและลมทะเลเป๕นลมประจาถิ่นที่พบบริเวณชายฝ๓๖งโดยลมบกเกิดในเวลากลางคืนทาให๎มีลมพัดจาก

พิบัติภัยที่อาจเกิด
ในท๎องถิ่น

ชายฝ๓๖งไปสูํทะเลสํวนลมทะเลเกิดในเวลากลางวันทาให๎มีลมพัดจากทะเลเข๎าสูํชายฝ๓๖ง
-น้าทํวมการกัดเซาะชายฝ๓๖งดินถลํมแผํนดินไหวและสึนามิมีผลกระทบตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกัน
- มนุษย๑ควรเรียนรู๎วิธีปฏิบัติตนให๎ปลอดภัยเชํนติดตามขําวสารอยํางสม่าเสมอเตรียมถุงยังชีพให๎พร๎อมใช๎
ตลอดเวลาและปฏิบัติตามคาสั่งของผู๎ปกครองและเจ๎าหน๎าที่อยํางเครํงครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย
-ปรากฏการณ๑เรือนกระจกเกิดจากแก๏สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความร๎อนแล๎วคายความ
ร๎อนบางสํวนกลับสูํผิวโลกทาให๎อากาศบนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมตํอการดารงชีวิต

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐานว ๔.๑ เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร๑คณิตศาสตร๑และศาสตร๑อื่นๆเพื่อแก๎ป๓ญหาหรือ
พัฒนางานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบตํอชีวิตสังคมและสิ่งแวดล๎อม
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.1

-

-

ป.2

-

-

ป.3

-

-

ป.4
ป.5
ป.6

-

-

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐานว ๔.๒ เข๎าใจและใช๎แนวคิดเชิงคานวณในการแก๎ป๓ญหาที่พบในชีวิตจริงอยํางเป๕นขั้นตอน
และเป๕นระบบใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎การทางานและการแก๎ป๓ญหาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพรู๎เทําทันและมีจริยธรรม
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.1

1. แก๎ป๓ญหาอยํางงํายโดยใช๎การลองผิดลองถูกการ
เปรียบเทียบ

-การแก๎ป๓ญหาให๎ประสบความสาเร็จทาได๎โดยใช๎ขั้นตอนการ
แก๎ป๓ญหา
- ป๓ญหาอยํางงํายเชํนเกมเขาวงกตเกมหาจุดแตกตํางของภาพ
การจัดหนังสือใสํกระเป๋า
๒. แสดงลาดับขั้นตอนการทางานหรือการแก๎ป๓ญหาอยําง - การแสดงขั้นตอนการแก๎ป๓ญหาทาได๎โดยการเขียนบอกเลํา
งํายโดยใช๎ภาพสัญลักษณ๑หรือข๎อความ
วาดภาพหรือใช๎สัญลักษณ๑
- ป๓ญหาอยํางงํายเชํนเกมเขาวงกตเกมหาจุดแตกตํางของภาพ
การจัดหนังสือใสํกระเป๋า
า - การเขียนโปรแกรมเป๕นการสร๎างลาดับของคาสั่งให๎
คอมพิวเตอร๑ทางาน
-ตัวอยํางโปรแกรมเชํนเขียนโปรแกรมสั่งให๎ตัวละครย๎าย
3. เขียนโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อ
ตาแหนํงยํอขยายขนาดเปลี่ยนรูปรําง
ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างจัดเก็บเรียกใช๎ข๎อมูลตาม

วัตถุประสงค๑

๕. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงในการใช๎คอมพิวเตอร๑รํวมกันดูแลรักษาอุปกรณ๑
เบื้องต๎นใช๎งานอยํางเหมาะสม

ป.2

1. แสดงลาดับขั้นตอนการทางานหรือการแก๎ป๓ญหาอยําง
งํายโดยใช๎ภาพสัญลักษณ๑หรือข๎อความ
๒. เขียนโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อและ
ตรวจหาข๎อผิดพลาดของโปรแกรม

-ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อที่ใช๎ในการเขียนโปรแกรมเชํนใช๎บัตรคาสั่ง
แสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org
-การใช๎งานอุปกรณ๑เทคโนโลยีเบื้องต๎นเชํนการใช๎เมาส๑
คีย๑บอร๑ดจอสัมผัสการเปด-ปดอุปกรณ๑เทคโนโลยี
-การใช๎งานซอฟต๑แวร๑เบื้องต๎นเชํนการเข๎าและออกจาก
โปรแกรมการสร๎างไฟล๑การจัดเก็บการเรียกใช๎ไฟล๑ทาได๎ใน
โปรแกรมเชํนโปรแกรมประมวลคาโปรแกรมกราฟกโปรแกรม
นาเสนอ
-การสร๎างและจัดเก็บไฟล๑อยํางเป๕นระบบจะทาให๎เรียกใช๎
ค๎นหาข๎อมูลได๎งํายและรวดเร็ว
-การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยเชํนรู๎จักข๎อมูล
สํวนตัวอันตรายจากการเผยแพรํข๎อมูลสํวนตัวและไมํบอก
ข๎อมูลสํวนตัวกับบุคคลอื่นยกเว๎นผู๎ปกครองหรือครูแจ๎ง
ผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อต๎องการความชํวยเหลือเกี่ยวกับการใช๎งาน
-ข๎อปฏิบัติในการใช๎งานและการดูแลรักษาอุปกรณ๑เชํนไมํขีด
เขียนบนอุปกรณ๑ทาความสะอาดใช๎อุปกรณ๑อยํางถูกวิธี
-การใช๎งานอยํางเหมาะสมเชํนจัดทํานั่งให๎ถูกต๎องการพัก
สายตาเมื่อใช๎อุปกรณ๑เป๕นเวลานานระมัดระวังอุบัติเหตุจากการ
ใช๎งาน
-การแสดงขั้นตอนการแก๎ป๓ญหาทาได๎โดยการเขียนบอกเลํา
วาดภาพหรือใช๎สัญลักษณ๑
- ป๓ญหาอยํางงํายเชํนเกมตัวตํอ๖ -๑๒ชิ้นการแตํงตัวมา
โรงเรียน
-

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างจัดหมวดหมูํค๎นหาจัดเก็บ
เรียกใช๎ข๎อมูลตามวัตถุประสงค๑
๔. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงในการใช๎คอมพิวเตอร๑รํวมกันดูแลรักษาอุปกรณ๑
เบื้องต๎นใช๎งานอยํางเหมาะสม

ป.3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-การใช๎งานซอฟต๑แวร๑เบื้องต๎นเชํนการเข๎าและออกจาก
โปรแกรมการสร๎างไฟล๑การจัดเก็บการเรียกใช๎ไฟล๑การแก๎ไข
ตกแตํงเอกสารทาได๎ในโปรแกรมเชํนโปรแกรมประมวลคา
โปรแกรมกราฟกโปรแกรมนาเสนอ
-การสร๎างคัดลอกย๎ายลบเปลี่ยนชื่อจัดหมวดหมูํไฟล๑และ
โฟลเดอร๑อยํางเป๕นระบบจะทาให๎เรียกใช๎ค๎นหาข๎อมูลได๎งําย
และรวดเร็ว
-การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยเชํนรู๎จักข๎อมูล
สํวนตัวอันตรายจากการเผยแพรํข๎อมูลสํวนตัวและไมํบอก
ข๎อมูลสํวนตัวกับบุคคลอื่นยกเว๎นผู๎ปกครองหรือครูแจ๎ง
ผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อต๎องการความชํวยเหลือเกี่ยวกับการใช๎งาน
ข๎อปฏิบัติในการใช๎งานและการดูแลรักษาอุปกรณ๑เชํนไมํขีด
เขียนบนอุปกรณ๑ทาความสะอาดใช๎อุปกรณ๑อยํางถูกวิธี

๑. แสดงอัลกอริทึมในการทางานหรือการแก๎ป๓ญหาอยําง -อัลกอริทึมเป๕นขั้นตอนที่ใช๎ในการแก๎ป๓ญหา
- การแสดงอัลกอริทึมทาได๎โดยการเขียนบอกเลําวาดภาพหรือใช๎
งํายโดยใช๎ภาพสัญลักษณ๑หรือข๎อความ
สัญลักษณ๑

๒. เขียนโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อและ
ตรวจหาข๎อผิดพลาดของโปรแกรม

3.ใช๎อินเทอร๑เน็ตค๎นหาความรู๎

ชั้น

ป.4

ตัวชี้วัด

- ตัวอยํางป๓ญหาเชํนเกมเศรษฐีเกมบันไดงูเกม Tetris เกม OX การเดิน
ไปโรงอาหารการทาความสะอาดห๎องเรียน
การเขียนโปรแกรมเป๕นการสร๎างลาดับของคาสั่งให๎คอมพิวเตอร๑ทางาน
-ตัวอยํางโปรแกรมเชํนเขียนโปรแกรมที่สั่งให๎ตัวละครทางานซ้าไมํสิ้นสุด
-การตรวจหาข๎อผิดพลาดทาได๎โดยตรวจสอบคาสั่งที่แจ๎งข๎อผิดพลาดหรือ
หากผลลัพธ๑ไมํเป๕นไปตามที่ต๎องการให๎ตรวจสอบการทางานทีละคาสั่ง
-ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อที่ใช๎ในการเขียนโปรแกรมเชํนใช๎บัตรคาสั่งแสดงการ
เขียนโปรแกรม, Code.org
- อินเทอร๑เน็ตเป๕นเครือขํายขนาดใหญํชํวยให๎การติดตํอสื่อสารทาได๎
สะดวกและรวดเร็วและเป๕นแหลํงข๎อมูลความรู๎ที่ชํวยในการเรียนและการ
ดาเนินชีวิต
- เว็บเบราว๑เซอร๑เป๕นโปรแกรมสาหรับอํานเอกสารบนเว็บเพจ
- การสืบค๎นข๎อมูลบนอินเทอร๑เน็ตทาได๎โดยใช๎เว็บไซต๑สาหรับสืบค๎นและ
ต๎องกาหนดคาค๎นที่เหมาะสมจึงจะได๎ข๎อมูลตามต๎องการ
-ข๎อมูลความรู๎เชํนวิธีทาอาหารวิธีพับกระดาษเป๕นรูปตํางๆข๎อมูล
ประวัติศาสตร๑ชาติไทย (อาจเป๕นความรู๎ในวิชาอื่นๆหรือเรื่องที่เป๕น
ประเด็นที่สนใจในชํวงเวลานั้น)
-การใช๎อินเทอร๑เน็ตอยํางปลอดภัยควรอยูํในการดูแลของครูหรือ
ผู๎ปกครอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๔. รวบรวมประมวลผลและนาเสนอข๎อมูลโดยใช๎
ซอฟต๑แวร๑ตามวัตถุประสงค๑
๕. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงในการใช๎อินเทอร๑เน็ต

-การรวบรวมข๎อมูลทาได๎โดยกาหนดหัวข๎อที่ต๎องการเตรียม
อุปกรณ๑ในการจดบันทึก
-การประมวลผลอยํางงํายเชํนเปรียบเทียบจัดกลุํมเรียงลาดับ
- การนาเสนอข๎อมูลทาได๎หลายลักษณะตามความเหมาะสม
เชํนการบอกเลําการทาเอกสารรายงานการจัดทาปูายประกาศ
- การใช๎ซอฟต๑แวร๑ทางานตามวัตถุประสงค๑เชํนใช๎ซอฟต๑แวร๑
นาเสนอหรือซอฟต๑แวร๑กราฟกสร๎างแผนภูมิรูปภาพใช๎
ซอฟต๑แวร๑ประมวลคาทาปูายประกาศหรือเอกสารรายงานใช๎
ซอฟต๑แวร๑ตารางทางานในการประมวลผลข๎อมูล

๑. ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ป๓ญหาการอธิบายการ
ทางานการคาดการณ๑ผลลัพธ๑จากป๓ญหาอยํางงําย

-การใช๎เหตุผลเชิงตรรกะเป๕นการนากฎเกณฑ๑หรือเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช๎พิจารณาในการแก๎ป๓ญหาการอธิบาย
การทางานหรือการคาดการณ๑ผลลัพธ๑
-สถานะเริ่มต๎นของการทางานที่แตกตํางกันจะให๎ผลลัพธ๑ที่
แตกตํางกัน
-ตัวอยํางป๓ญหาเชํนเกม OX โปรแกรมที่มีการคานวณ
โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัวและมีการสั่งงานที่แตกตํางหรือ
มีการสื่อสารระหวํางกันการเดินทางไปโรงเรียนโดยวิธีการ

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎
ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อและตรวจหาข๎อผิดพลาดและแก๎ไข

๓. ใช๎อินเทอร๑เน็ตค๎นหาความรู๎และประเมินความ
นําเชื่อถือของข๎อมูล

ชั้น

ตัวชี้วัด

ตํางๆ
-การออกแบบโปรแกรมอยํางงํายเชํนการออกแบบโดยใช๎
storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม
- การเขียนโปรแกรมเป๕นการสร๎างลาดับของคาสั่งให๎คอมพิวเตอร๑
ทางานเพื่อให๎ได๎ผลลัพธ๑ตามความต๎องการหากมีข๎อผิดพลาดให๎
ตรวจสอบการทางานทีละคาสั่งเมื่อพบจุดที่ทาให๎ผลลััพธ๑ไมํ
ถูกต๎องให๎ทาการแก๎ไขจนกวําจะได๎ผลลัพธ๑ที่ถูกต๎อง
-ตัวอยํางโปรแกรมที่มีเรื่องราวเชํนนิทานที่มีการโต๎ตอบกับผู๎ใช๎
การ๑ตูนสั้นเลํากิจวัตรประจาวันภาพเคลื่อนไหว
-การฝึกตรวจหาข๎อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู๎อื่นจะชํวย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุของป๓ญหาได๎ดียิ่งขึ้น
- ซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎ในการเขียนโปรแกรมเชํน Scratch, logo
- การใช๎คาค๎นที่ตรงประเด็นกระชับจะทาให๎ได๎ผลลัพธ๑ที่รวดเร็ว
และตรงตามความต๎องการ
-การประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูลเชํนพิจารณาประเภท
ของเว็บไซต๑ (หนํวยงานราชการสานักขําวองค๑กร ) ผู๎เขียนวันที่
เผยแพรํข๎อมูลการอ๎างอิง
-เมื่อได๎ข๎อมูลที่ต๎องการจากเว็บไซต๑ตํางๆจะต๎องนาเนื้อหามา
พิจารณาเปรียบเทียบแล๎วเลือกข๎อมูลที่มีความสอดคล๎องและ
สัมพันธ๑กัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-การทารายงานหรือการนาเสนอข๎อมูลจะต๎องนาข๎อมูลมาเรียบ
เรียงสรุปเป๕นภาษาของตนเองที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย
และวิธีการนาเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)
-การรวบรวมข๎อมูลทาได๎โดยกาหนดหัวข๎อที่ต๎องการเตรียม
๔. รวบรวมประเมินนาเสนอข๎อมูลและสารสนเทศโดยใช๎ อุปกรณ๑ในการจดบันทึก
- การประมวลผลอยํางงํายเชํนเปรียบเทียบจัดกลุํมเรียงลาดับ
ซอฟต๑แวร๑ที่หลากหลายเพื่อแก๎ป๓ญหาในชีวิตประจาวัน
การหาผลรวม
-วิเคราะห๑ผลและสร๎างทางเลือกที่เป๕นไปได๎ประเมินทางเลือก
(เปรียบเทียบตัดสิน)
-การนาเสนอข๎อมูลทาได๎หลายลักษณะตามความเหมาะสมเชํน
การบอกเลําเอกสารรายงานโปสเตอร๑โปรแกรมนาเสนอ
- การใช๎ซอฟต๑แวร๑เพื่อแก๎ป๓ญหาในชีวิตประจาวันเชํนการ
สารวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑สร๎างแบบสอบถาม
และเก็บข๎อมูลใช๎ซอฟต๑แวร๑ตารางทางานเพื่อประมวลผลข๎อมูล
รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับคุณคําทางโภชนาการและสร๎างรายการ
อาหารสาหรับ๕วันใช๎ซอฟต๑แวร๑นาเสนอผลการสารวจรายการ
อาหารที่เป๕นทางเลือกและข๎อมูลด๎านโภชนาการ
-การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยเข๎าใจสิทธิและ
๕. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยเข๎าใจสิทธิและ หน๎าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู๎อื่นเชํนไมํสร๎างข๎อความเท็จ
หน๎าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู๎อื่นแจ๎งผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อพบ และสํงให๎ผู๎อื่นไมํสร๎างความเดือดร๎อนตํอผู๎อื่นโดยการสํงสแปม
ข๎อความลูกโซํสํงตํอโพสต๑ที่มีข๎อมูลสํวนตัวของผู๎อื่นสํงคาเชิญ

ป.5

ชั้น

ข๎อมูลหรือบุคคลที่ไมํเหมาะสม

เลํนเกมไมํเข๎าถึงข๎อมูลสํวนตัวหรือการบ๎านของบุคคลอื่นโดย
ไมํได๎รับอนุญาตไมํใช๎เครื่องคอมพิวเตอร๑/ชื่อบัญชีของผู๎อื่น
-การสื่อสารอยํางมีมารยาทและรู๎กาลเทศะ
- การปกปูองข๎อมูลสํวนตัวเชํนการออกจากระบบเมื่อเลิกใช๎
งานไมํบอกรหัสผํานไมํบอกเลขประจาตัวประชาชน

๑. ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ป๓ญหาการอธิบายการ
ทางานการคาดการณ๑ผลลัพธ๑จากป๓ญหาอยํางงําย

-การใช๎เหตุผลเชิงตรรกะเป๕นการนากฎเกณฑ๑หรือเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช๎พิจารณาในการแก๎ป๓ญหาการอธิบาย
การทางานหรือการคาดการณ๑ผลลัพธ๑
- สถานะเริ่มต๎นของการทางานที่แตกตํางกันจะให๎ผลลัพธ๑ที่
แตกตํางกัน
- ตัวอยํางป๓ญหาเชํนเกม Sudoku โปรแกรมทานายตัวเลข
โปรแกรมสร๎างรูปเรขาคณิตตามคําข๎อมูลเข๎าการจัดลาดับการ
ทางานบ๎านในชํวงวันหยุดจัดวางของในครัว

ตัวชี้วัด
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช๎เหตุผลเชิง
ตรรกะอยํางงํายตรวจหาข๎อผิดพลาดและแก๎ไข

๓. ใช๎อินเทอร๑เน็ตค๎นหาข๎อมูลติดตํอสื่อสารและทางาน
รํวมกันประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-การออกแบบโปรแกรมสามารถทาได๎โดยเขียนเป๕นข๎อความ
หรือผังงาน
-การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให๎ได๎ผลลัพธ๑ที่ถูกต๎องตรงตามความ
ต๎องการ
-หากมีข๎อผิดพลาดให๎ตรวจสอบการทางานทีละคาสั่งเมื่อพบจุด
ที่ทาให๎ผลลััพธ๑ไมํถูกต๎องให๎ทาการแก๎ไขจนกวําจะได๎ผลลัพธ๑ที่
ถูกต๎อง
-การฝึกตรวจหาข๎อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู๎อื่นจะชํวย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุของป๓ญหาได๎ดียิ่งขึ้น
-ตัวอยํางโปรแกรมเชํนโปรแกรมตรวจสอบเลขคูํเลขคี่โปรแกรม
รับข๎อมูลน้าหนักหรือสํวนสูงแล๎วแสดงผลความสมสํวนของ
รํางกายโปรแกรมสั่งให๎ตัวละครทาตามเงื่อนไขที่กาหนด
- ซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎ในการเขียนโปรแกรมเชํน Scratch, logo
-การค๎นหาข๎อมูลในอินเทอร๑เน็ตและการพิจารณาผลการค๎นหา
- การติดตํอสื่อสารผํานอินเทอร๑เน็ตเชํนอีเมลบล็อกโปรแกรม
สนทนา
- การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)
-การใช๎อินเทอร๑เน็ตในการติดตํอสื่อสารและทางานรํวมกันเชํน
ใช๎นัดหมายในการประชุมกลุํมประชาสัมพันธ๑กิจกรรมใน
ห๎องเรียนการแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิดเห็นในการเรียน
ภายใต๎การดูแลของครู
-การประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูลเชํนเปรียบเทียบความ

สอดคล๎องสมบูรณ๑ของข๎อมูลจากหลายแหลํงแหลํงต๎นตอของ
ข๎อมูลผู๎เขียนวันที่เผยแพรํข๎อมูล
-ข๎อมูลที่ดีต๎องมีรายละเอียดครบทุกด๎านเชํนข๎อดีและข๎อเสีย
ประโยชน๑และโทษ
-การรวบรวมข๎อมูลประมวลผลสร๎างทางเลือกประเมินผลจะ
ทาให๎ได๎สารสนเทศเพื่อใช๎ในการแก๎ป๓ญหาหรือการตัดสินใจได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
-การใช๎ซอฟต๑แวร๑หรือบริการบนอินเทอร๑เน็ตที่หลากหลายใน
การรวบรวมประมวลผลสร๎างทางเลือกประเมินผลนาเสนอจะ
ชํวยให๎การแก๎ป๓ญหาทาได๎อยํางรวดเร็วถูกต๎องและแมํนยา
๔. รวบรวมประเมินนาเสนอข๎อมูลและสารสนเทศตาม
- ตัวอยํางป๓ญหาเชํนถํายภาพและสารวจแผนที่ในท๎องถิ่นเพื่อ
วัตถุประสงค๑โดยใช๎ซอฟต๑แวร๑หรือบริการบนอินเทอร๑เน็ตที่ นาเสนอแนวทางในการจัดการพื้นที่วํางให๎เกิดประโยชน๑ทา
หลากหลายเพื่อแก๎ป๓ญหาในชีวิตประจาวัน
แบบสารวจความคิดเห็นออนไลน๑และวิเคราะห๑ข๎อมูลนาเสนอ
ข๎อมูลโดยการใช๎ blog หรือ web page

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๕. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยมีมารยาทเข๎าใจ - อันตรายจากการใช๎งานและอาชญากรรมทางอินเทอร๑เน็ต
-มารยาทในการติดตํอสื่อสารผํานอินเทอร๑เน็ต (บูรณาการกับวิชาที่
สิทธิและหน๎าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู๎อื่นแจ๎ง
เกี่ยวข๎อง)
ผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อพบข๎อมูลหรือบุคคลที่ไมํเหมาะสม
ป.6

๑. ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการ -การแก๎ป๓ญหาอยํางเป๕นขั้นตอนจะชํวยให๎แก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
-การใช๎เหตุผลเชิงตรรกะเป๕นการนากฎเกณฑ๑หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุก
แก๎ป๓ญหาที่พบในชีวิตประจาวัน

กรณีมาใช๎พิจารณาในการแก๎ป๓ญหา
- แนวคิดของการทางานแบบวนซ้าและเงื่อนไข
-การพิจารณากระบวนการทางานที่มีการทางานแบบวนซ้าหรือเงื่อนไข
เป๕นวิธีการที่จะชํวยให๎การออกแบบวิธีการแก๎ป๓ญหาเป๕นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ
-ตัวอยํางป๓ญหาเชํนการค๎นหาเลขหน๎าที่ต๎องการให๎เร็วที่สุดการทายเลข๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐โดยตอบให๎ถูกภายใน๒๐คาถามการคานวณเวลาในการ
เดินทางโดยคานึงถึงระยะทางเวลาจุดหยุดพัก
-การออกแบบโปรแกรมสามารถทาได๎โดยเขียนเป๕นข๎อความหรือผังงาน
-การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช๎ตัวแปรการวนซ้าการ
ตรวจสอบเงื่อนไข
-หากมีข๎อผิดพลาดให๎ตรวจสอบการทางานทีละคาสั่งเมื่อพบจุดที่ทาให๎ผล
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงํายเพื่อแก๎ป๓ญหาใน ลัพธ๑ไมํถูกต๎องให๎ทาการแก๎ไขจนกวําจะได๎ผลลัพธ๑ที่ถูกต๎อง
-การฝึกตรวจหาข๎อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู๎อื่นจะชํวยพัฒนาทักษะ
ชีวิตประจาวันตรวจหาข๎อผิดพลาดของโปรแกรมและแก๎ไข การหาสาเหตุของป๓ญหาได๎ดียิ่งขึ้น
-ตัวอยํางโปรแกรมเชํนโปรแกรมเกมโปรแกรมหาคําค.ร.น. เกมฝึกพิมพ๑
- ซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎ในการเขียนโปรแกรมเชํน Scratch, logo
-การค๎นหาอยํางมีประสิทธิภาพเป๕นการค๎นหาข๎อมูลที่ได๎ตรงตามความ
ต๎องการในเวลาที่รวดเร็วจากแหลํงข๎อมูลที่นําเชื่อถือหลายแหลํงและ
ข๎อมูลมีความสอดคล๎องกัน
-การใช๎เทคนิคการค๎นหาขั้นสูงเชํนการใช๎ตัวดาเนินการการระบุรูปแบบ
ของข๎อมูลหรือชนิดของไฟล๑
-การจัดลาดับผลลัพธ๑จากการค๎นหาของโปรแกรมค๎นหา
-การเรียบเรียงสรุปสาระสาคัญ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)
-อันตรายจากการใช๎งานและอาชญากรรมทางอินเทอร๑เน็ต -แนวทางใน

3. ใช๎อินเทอร๑เน็ตในการค๎นหาข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ

๔. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทางานรํวมกันอยํางปลอดภัย
เข๎าใจสิทธิและหน๎าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู๎อื่นแจ๎ง
ผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อพบข๎อมูลหรือบุคคลที่ไมํเหมาะสม

การปูองกัน
-วิธีกาหนดรหัสผําน
- การกาหนดสิทธิ์การใช๎งาน (สิทธิ์ในการเข๎าถึง)
-แนวทางการตรวจสอบและปูองกันมัลแวร๑
-อันตรายจากการติดตั้งซอฟต๑แวร๑ที่อยูํบนอินเทอร๑เน็ต

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร๑เพิ่มเติมจัดทาขึ้นสาหรับผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร๑ที่
จาเป๕นต๎องเรียนเนื้อหาในสาระชีววิทยาเคมีฟสิกส๑และโลกดาราศาสตร๑และอวกาศซึ่งเป๕นพื้นฐานสาคัญและเพียงพอ
สาหรับการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาในด๎านวิทยาศาสตร๑เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่ใช๎วิทยาศาสตร๑เป๕นฐาน
เชํนแพทย๑ทันตแพทย๑สัตวแพทย๑เทคโนโลยีชีวภาพเทคนิคการแพทย๑วิศวกรรมสถาป๓ตยกรรมฯลฯโดยมีผลการเรียนรู๎
ที่ครอบคลุมด๎านเนื้อหาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และทักษะแหํงศตวรรษที่๒๑รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร๑ที่
ผู๎เรียนจาเป๕นต๎องมีวิทยาศาสตร๑เพิ่มเติมนี้ได๎มีการปรับปรุงเพื่อให๎มีเนื้อหาที่ทัดเทียมกับนานาชาติเน๎นกระบวนการ
คิดวิเคราะห๑และการแก๎ป๓ญหารวมทั้งเชื่อมโยงความรู๎สูํการนาไปใช๎ในชีวิตจริงสรุปได๎ดังนี้
๑. ลดความซ้าซ๎อนของเนื้อหาระหวํางตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรู๎รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎มีเวลาสาหรับการเรียนรู๎และทาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑เพิ่มขึ้น
๒. ลดความซ้าซ๎อนของเนื้อหาระหวํางสาระชีววิทยาเคมีฟสิกส๑และโลกดาราศาสตร๑และอวกาศโดยมีการ
พิจารณาเนื้อหาที่มีความซ้าซ๎อนกันแล๎วจัดให๎เรียนที่สาระใดสาระหนึ่งเชํน
- เรื่องสารชีวโมเลกุลเดิมเรียนทั้งในสาระชีววิทยาและเคมีได๎พิจารณาแล๎วจัดให๎เรียนในสาระ
ชีววิทยา
- เรื่องปโตรเลียมเดิมเรียนทั้งในสาระเคมีและโลกดาราศาสตร๑และอวกาศได๎พิจารณาแล๎วจัดให๎
เรียนในสาระโลกดาราศาสตร๑และอวกาศ
- เรื่องกฎของบอยล๑กฎของชาร๑ลไอโซโทปกัมมันตรังสีได๎พิจารณาแล๎วจัดให๎เรียนในสาระเคมี
และเรื่องพลังงานนิวเคลียร๑จัดให๎เรียนในสาระฟสิกส๑เนื่องจากเดิมเนื้อหาเหลํานี้ทับซ๎อนกันในสาระเคมีและฟสิกส๑
- เรื่องการทดลองของทอมสันและการทดลองของมิลลิแกนเดิมเรียนทั้งในสาระเคมีและฟสิกส๑ได๎
พิจารณาแล๎วจัดให๎เรียนในสาระเคมี
๓. ลดความซ้าซ๎อนกันระหวํางระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเชํน
- เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อมในสาระชีววิทยาได๎ปรับให๎สาระการเรียนรู๎เนื้อหาและกิจกรรม
มีความแตกตํางกันตามความเหมาะสมของระดับผู๎เรียน
- เรื่องเทคโนโลยีอวกาศการเกิดลมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกพายุและมรสุมได๎มีการปรับ
ให๎สาระการเรียนรู๎เนื้อหาและกิจกรรมเรียนตํอเนื่องกันจากระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นไปสูํระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเพื่อไมํให๎ซ๎อนทับกัน

๔. ลดทอนเนื้อหาที่ยากเพื่อให๎เหมาะสมกับกลุํมของผู๎เรียนในระดับมัธมศึกษาตอนปลาย
๕. มีการเพิ่มเนื้อหาด๎านตํางๆที่มีความทันสมัยสอดคล๎องตํอการดารงชีวิตในป๓จจุบันและอนาคต
มากขึ้นเชํนเรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีตํอมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อมในสาระชีววิทยาเรื่องทักษะและความ
ปลอดภัยในปฏิบัติการเคมีนวัตกรรมและการแก๎ป๓ญหาที่เน๎นการบูรณาการในสาระเคมีเรื่องเทคโนโลยี
ด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อมการสื่อสารด๎วยสัญญาณดิจิทัลที่เหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลใน
ป๓จจุบันรวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับการค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟสิกส๑อนุภาคเพื่อความสอดคล๎องกับความก๎าวหน๎า
ของวิชาฟสิกส๑ในป๓จจุบัน
วิทยาศาสตร๑เพิ่มเติมนี้ถึงแม๎วําสถานศึกษาสามารถจัดให๎ผู๎เรียนได๎เรียนตามความเหมาะสม
และตามจุดเน๎นของสถานศึกษา แต่ในแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนทุกสาระ
เพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการนาไปใช้เพื่อการศึกษาต่อ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเนื้อหาของวิชาโลกดารา
ศาสตร๑และอวกาศที่สถานศึกษามักมองข๎ามความสาคัญของการเรียนสาระนี้ซึ่งเป๕นการบูรณาการ

ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ทั้งฟสิกส๑เคมีและชีววิทยารวมทั้งศาสตร๑อื่นๆที่เกี่ยวข๎องเพื่อมาชํวยในการ
อธิบายและเข๎าใจปรากฏการณ๑ตํางๆในธรรมชาติทั้งการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงทางลมฟูาอากาศซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกลําวล๎วน
สํงผลซึ่งกันและกันรวมทั้งสิ่งมีชีวิตด๎วยและที่สาคัญคือความรู๎ในวิชานี้สามารถนาไปใช๎ในการศึกษาตํอ
เพื่อประกอบอาชีพในหลายๆด๎านเชํนอาชีพที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร๑การเดินเรือการบินการเกษตร
การศึกษาประวัติศาสตร๑วิศวกรอุตสาหกรรมน้ามันเหมืองนักธรณีวิทยานักอุตุนิยมวิทยานักดารา
ศาสตร๑นักบินอวกาศดังนั้นพื้นฐานความรู๎ทางวิชาโลกดาราศาสตร๑และอวกาศจะชํวยเปดโอกาส
ทางด๎านอาชีพที่หลากหลายให๎กับผู๎เรียนเพราะในอนาคตข๎างหน๎านอกจากมนุษย๑จะต๎องมีความเข๎าใจ
เกี่ยวกับโลกที่ตัวเองอาศัยอยูํแล๎วยังต๎องพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาข๎อมูลตํางๆที่อยูํนอกโลกเพื่อนาข๎อมูล
เหลํานั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น

คาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมํมีชีวิตของพืชและสัตว๑ที่อาศัยบริเวณตํางๆ
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมในบริเวณที่พืชและสัตว๑อาศัยอยูํ ลักษณะและหน๎าที่ของสํวนตํางๆ ของ
รํางกายมนุษย๑ สัตว๑ และพืช รวมทั้งการทาหน๎าที่รํวมกันของสํวนตํางๆของรํางกายมนุษย๑ ตลอดจน
การดูแลรักษาสุขภาพ อยํางถูกต๎องปลอดภัยอยูํเสมอสมบัติที่สังเกตได๎ของวัสดุที่ใช๎ทาวัสดุซึ่งทาจาก
วัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุและจัดกลุํมวัสดุตามสมบัติที่สังเกต การ
เกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท๎องฟูาในเวลากลางวันและกลางคืน
สาเหตุที่มองไมํเห็นดาวสํวนใหญํในเวลากลางวัน ลักษณะภายนอกของหินหินทรายในท๎องถิ่นจาก
ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตศึกษาและเรียนรู๎การแก๎ป๓ญหาอยํางงํายโดยใช๎ขั้นตอนการแก๎ป๓ญหา
ตามลาดับขั้นตอนการทางาน หรือการแก๎ป๓ญหาโดยใช๎ภาพ สัญลักษณ๑ หรือข๎อความตลอดจนการ
เขียนโปรแกรมสร๎างลาดับของคาสั่งให๎คอมพิวเตอร๑ทางาน ศึกษาเทคโนโลยีเบื้องต๎นการใช๎ซอฟต๑แวร๑
เบื้องต๎น การสร๎างและจัดเก็บไฟล๑อยํางเป๕นระบบและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย
โดยมุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ที่สามารถใช๎อธิบาย แก๎ไขป๓ญหา หรือสร๎างสรรค๑
พัฒนางานงนชีวิตจริงได๎ ซึ่งเน๎นการเชื่อมโยงความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑กับกระบวนการ
ทางวิศวกรรมศาสตร๑ และให๎มีทักษะสาคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ความรู๎โดยใช๎กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู๎ และการแก๎ป๓ญหาที่หลากหลาย
ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะการคิดเชิงคานวณ การคิดวิเคราะห๑ แก๎ป๓ญหาเป๕น
ขั้นตอนและเป๕นระบบ มีทักษะในการใช๎เทคโนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข๎อมูลสํวนตัว และ
การสื่อสารเบื้องต๎นในการแก๎ป๓ญหาที่พบในชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนาความรู๎ความ
เข๎าใจในวิชาวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม และการดารงชีวิต จน
สามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก๎ป๓ญหาและการจัดการทักษะ
ในการสื่อสาร และความสามรถในการตัดสินใจ และเป๕นผู๎ที่มีจิตวิทยาศาสตร๑ มีคุณธรรมจริยธรรม
และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค๑
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป ๑/๑ ป ๑/๒ ป ๑/๓
ว ๑.๒ ป ๑/๑
ว ๒.๑ ป ๑/๑ ป ๑/๒
ว ๒.๓ ป ๑/๑
ว ๓.๑ ป ๑/๑ ป ๑/๒
ว ๔.๑ ป ๑/๑
ว ๖.๑ ป ๑/๑
ว ๗.๑ ป ๑/๑
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 เวลา 80
ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้/

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

สาระสาคัญ

1

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต

ว 1.1 ป.1/1 ป.1/2

สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกตํางจากสิ่งไมํมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิต

พืชและสัตว๑

ว 8.1 ป.1/1-ป.1/7

จะมีการเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถําย หายใจ เจริญเติบโต

ตัวชี้วัด

เวลา

น้าหนัก

(ชั่วโมง)

คะแนน

17

สืบพันธุ๑ และตอบสนองตํอสิ่งเร๎า แตํสิ่งไมํมีชีวิตจะไมํมี
ลักษณะดังกลําว
พืชและสัตว๑เป๕นสิ่งมีชีวิตเชํนเดียวกัน แตํมีลักษณะ
โครงสร๎างภายนอกแตกตํางกัน โครงสร๎างภายนอกของ
พืชและสัตว๑
แตํละสํวนทาหน๎าที่แตกตํางกัน

2

สิ่งมีชีวิต

ว 1.2 ป.1/1

สิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่น จะมีลักษณะที่เหมือนกันและ

ใกล๎ตัวเรา

ว 8.1 ป.1/1-ป.1/7

แตกตํางกัน ซึ่งสามารถนามาจาแนกโดยใช๎ลักษณะ

8

ภายนอก
เป๕นเกณฑ๑
3

ดินในท๎องถิ่น

ว 6.1 ป.1/1

ดินเป๕นสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่ประกอบด๎วยเศษหิน

ว 8.1 ป.1/1-ป.1/7

ซากพืช ซากสัตว๑ ซึ่งดินในแตํละท๎องถิ่นมีสมบัติทาง

9

กายภาพแตกตํางกันออกไป

4

รํางกายของเรา

ว 1.1 ป. 1/3

อวัยวะภายนอกของมนุษย๑ มีลักษณะและหน๎าที่

ว 8.1 ป.1/1-ป.1/7

แตกตํางกัน อวัยวะเหลํานี้มีความสาคัญตํอการ

9

ดารงชีวิต จึงต๎องดูแลรักษาและปูองกันไมํให๎อวัยวะ
เหลํานี้ได๎รับอันตราย

5

ของเลํนและ

ว 3.1 ป.1/1

วัสดุที่ใช๎ทาของเลํนและของใช๎ในชีวิตประจาวันอาจมี

ของใช๎ของฉัน

ว 8.1 ป.1/1- ป.1/7

รูปรําง สี ขนาด พื้นผิว ความแข็ง เหมือนกันหรือ

8

แตกตํางกัน
6

วัสดุใกล๎ตัว

ว 3.1 ป.1/2

ลักษณะหรือสมบัติตํางๆ ของวัสดุสามารถนามาใช๎เป๕น

ว 8.1 ป.1/1- ป.1/7

เกณฑ๑ในการจาแนกวัสดุที่ใช๎ทาของเลํนและของใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน

9

ลาดับที่
7

ชื่อหน่วยการเรียน
ดึงและผลัก

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ป.1/1
ว 8.1 ป.1/1-ป.1/7

สาระสาคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

การดึงและการผลักวัตถุ เป๕นการออกแรงกระทาตํอวัตถุ

10

ซึ่งอาจทาให๎วัตถุเคลื่อนที่หรืออาจไมํเคลื่อนที่ และ
เปลี่ยนแปลงรูปรํางหรืออาจไมํเปลี่ยนแปลงรูปรําง

8

บนท๎องฟูา

ว 7.1 ป.1/1
ว 8.1 ป.1/1-ป.1/7

ในท๎องฟูามีดวงอาทิตย๑ ดวงจันทร๑ และดวงดาว โดยจะ
มองเห็นท๎องฟูามีลักษณะเป๕นครึ่งทรงกลมครอบแผํนดิน
เอาไว๎

10

น้าหนัก
คะแนน

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 14101)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษาและเรียนรู๎เกี่ยวกับหน๎าที่ของสํวนตํางๆ ของพืช การจัดกลุํมสิ่งมีชีวิต การจาแนกพืช
ออกเป๕นพืชดอกและพืชไมํมีดอก การจาแนกสัตว๑มีกระดูกสันหลังและสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได๎ของสัตว๑มีกระดูกสันหลัง ผลของแรงโน๎มถํวงของโลก การใช๎เครื่องชั่งสปริง
วัดน้าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การจาแนกวัตถุเป๕น
ตัวกลางโปรํงใสํ ตัวกลางโปรํงแสง และตัวกลางทึบแสง สมบัติทางกายภาพด๎านความแข็ง สภาพ
ยืดหยุํน การนาความร๎อน และการนาไฟฟูาของวัสดุ การนาสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกตมวล การต๎องการที่อยูํ
รูปรํางและปริมาตรของสสาร รวมทั้งการใช๎เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ
แบบรูปเส๎นทางการขึ้นตกและของดวงจันทร๑ สร๎างแบบจาลองที่อธิบายรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
รูปรํางปรากฏของดวงจันทร๑และพยากรณ๑รูปรํางปรากฏของดวงจันทร๑ และสร๎างแบบจาลองแสดง
องค๑ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห๑ตํางๆ จากแบบจาลอง
โดยมุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ที่สามารถนาไปใช๎อธิบาย แก๎ไขป๓ญหา หรือ
สร๎างสรรค๑ พัฒนางานในชีวิตจริง ซึ่งเน๎นการเชื่อมโยงความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ กับ
กระบวนการทางวิทยาสาสตร๑ และให๎มีทักษะสาคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ความรู๎โดยใช๎
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ และการแก๎ป๓ญหาที่หลากหลาย
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะการคิด และมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกขั้นตอน
รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร๑ และมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิทยาศาสตร๑
ว

ว
ว

ตัวชี้วัด
1.2 ป .4/1
ว 1.3 ป .4/1 ป.4/2
ว 2.1 ป .4/1 ป.4/2
ว 2.2 ป .4/1 ป.4/2
2.3 ป .4/1
3.1 ป .4/1 ป.4/2
รวม 16 ตัวชี้วัด

ป.4/3 ป.4/4
ป.4/3 ป.4/4
ป.4/3
ป.4/3

โครงสร้างรายวิชา
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 14101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต

ว 1.2 ป

แรงโน๎มถํวงของโลก
และตัวกลางของแสง

ว 2.2 ป

.4/1
ป.4/2
ป.4/3

ว 2.3 ป

.4/1

ว 2.1 ป

.4/1
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/4

2

3

วัสดุและสสาร

ว 1.3 ป

.4/1
.4/1
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/4

สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา
(ชั่วโมง)

พืชดอกมีดอกสํวนตํางๆ ที่สาคัญได๎แกํ ราก ลาต๎น ใบ ดอก ผลและเมล็ด
ซึ่งสํวนตํางๆ เหลํานี้จะทาหน๎าที่ตํางกันไป
สิ่งมีชีวิตหลายชนิด โดยแตํละชนิดจะมีลักษณะสาคัญบางอยํางเหมือนกัน
หรือแตกตํางกันไป ซึ่งสามารถใช๎เป๕นเกณฑ๑ในการจัดกลุํมสิ่งมีชีวิตออกเป๕น
กลุํมพืช กลุํมสัตว๑ และกลุํมที่ไมํใชํพืชและสัตว๑
ในการจาแนกพืชสามารถใช๎ลักษณะการมีดอกของพืชเป๕นเกณฑ๑ และการ
จาแนกสัตว๑สามารถใช๎การมีกระดูกสันหลังเป๕นเกณฑ๑ได๎ ซึ่งสัตว๑มีกระดูกสัน
หลังมี 5 กลุํมและสัตว๑มีกระดูกสันหลังแตํละกลุํมจะมีลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได๎ตํางกัน
แรงโน๎มถํวงของโลกเป๕นแรงดึงดูดที่โลกกระทาตํอมวลของวัตถุทุกชนิดที่
อยูํบนโลกและที่อยูํใกล๎โลก ซึ่งมีทิศทางเข๎าสูํศูนย๑กลางของโลก ทาให๎วัตถุมี
น้าหนักและตกลงสูํพื้นโลก ซึ่งสามารถวัดน้าหนักของวัตถุได๎โดยใช๎เครื่องชั่ง
สปริง
มวลของวัตถุมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุมีมวล
มากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได๎ยากกวําวัตถุที่มีมวลน๎อย
เมื่อมองสิ่งตํางๆ โดยมีวัตถุบางชนิดมากั้นแสง จะทาให๎มองเห็นสิ่งนั้นๆ
ชัดเจนแตกตํางกันไป จึงจาแนกวัตถุที่กั้นแสง ได๎เป๕นตัวกลางโปรํางใสํ โปรํง
แสง และทึบแสง
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สมบัติตํางๆ ของวัสดุที่เราสามารถสังเกตและทดสอบได๎เชํน ความแข็ง
สภาพยืดหยุํน การนาความร๎อน การนาไฟฟูา เป๕นต๎น ซึ่งสามารถนาวัสดุที่มี
สมบัติในด๎านตํางๆ มาใช๎ประโยชน๑ได๎ตํางกัน
สสารในชีวิตประจาวันมีหลายชนิด แตํละชนิดอาจอยูํในสถานะของแข็ง
ของเหลว และแก๏ส ซึ่งสสารแตํละสถานะอาจมีคุณสมบัติบางประการ
เหมือนกันหรือตํางกัน สามารถสังเกตได๎จากการต๎องการที่อยูํ รูปรําง การใช๎
เครื่องมือในการวัดมวลและปริมาตรเปลี่ยนแปลงเชํนนี้เป๕นรูปแบบซ้าๆ ทุก
เดือน ระบบสุริยะนั้นเป๕นระบบที่มีดวงอาทิตย๑เป๕นศูนย๑กลางและมีดาว
บริวารโคจรอยูํโดยรอบ ประกอบด๎วยดาวเคราะห๑ 8 ดวง รวมทั้งดวงจันทร๑
บริวารของดาวเคราะห๑ ดาวเคราะห๑แคระ ดาวเคราะห๑น๎อย ดาวหาง และ
วัตถุขนาดเล็กอื่นๆ โคจรอยูํรอบดวงอาทิตย๑
ดาวเคราะห๑ที่โคจรรอบดวงอาทิตย๑แตํละดวงจะมีขนาดของดาว ระยะหําง
จากดวงอาทิตย๑ และคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย๑แตกตํางกันไป
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13

น้าหนัก
คะแนน

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑. ๑ เข๎าใจหนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ๑ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของ
ระบบตํางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ๑กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข๎าใจกระบวนการและความสาคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตํอมนุษย๑และ
สิ่งแวดล๎อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู๎ และนา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑

สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒. ๑ เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ๑
ระหวํางสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู๎และจิตวิทยา
ศาสตร๑สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข๎าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท๎องถิ่น
ประเทศ และโลกนาความรู๎ไปใช๎ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓. ๑ เข๎าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ๑ระหวํางสมบัติของสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหวํางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ นา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข๎าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลายการ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔. ๑ เข๎าใจธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟูา แรงโน๎มถํวง และแรงนิวเคลียร๑มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑อยํางถูกต๎องและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข๎าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตํางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑
สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕. ๑ เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ๑
ระหวํางสารและพลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม มีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และ นาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖. ๑ เข๎าใจกระบวนการตําง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ๑ของกระบวนการ
ตําง ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑

สาระที่ ๗ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗. ๑ เข๎าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ๑ภายในระบบสุริยะและ
ผลตํอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ การสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
มาตรฐาน ว ๗.๒

เข๎าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช๎ในการสารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด๎านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และ
จิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑อยํางมีคุณธรรมตํอชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม

สาระที่๘ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘. ๑ ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ป๓ญหา รู๎
วําปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสํวนใหญํมีรูปแบบที่แนํนอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได๎ ภายใต๎ข๎อมูลและเครื่องมือที่มีอยูํในชํวงเวลานั้นๆ
เข๎าใจวํา วิทยาศาสตร๑
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กัน

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓





เข๎าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น
เข๎าใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว แรงในธรรมชาติ รูปของพลังงาน
เข๎าใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้า อากาศ ดวงอาทิตย๑ และดวงดาว
ตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ และปรากฏการณ๑ตํางๆ รอบตัว สังเกต สารวจตรวจสอบ
โดยใช๎เครื่องมืออยํางงําย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ด๎วยการเลําเรื่อง เขียน หรือวาดภาพ
 ใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ ในการดารงชีวิต การศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม ทา
โครงงานหรือชิ้นงานตามที่กาหนดให๎ หรือตามความสนใจ
 แสดงความกระตือรือร๎น สนใจที่จะเรียนรู๎ และแสดงความซาบซึ้งตํอสิ่งแวดล๎อมรอบตัว แสดงถึง
ความมีเมตตา ความระมัดระวังตํอสิ่งมีชีวิตอื่น
 ทางานที่ได๎รับมอบหมายด๎วยความมุํงมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย๑ จนเป๕นผลสาเร็จ และทางาน
รํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


เข๎าใจโครงสร๎างและการทางานของระบบตํางๆ ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลายในสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกัน
 เข๎าใจสมบัติและการจาแนกกลุํมของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการทาให๎สารเกิดการ
เปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจาวัน การแยกสารอยํางงําย
 เข๎าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องต๎นของแรงลอยตัว สมบัติและ
ปรากฏการณ๑เบื้องต๎นของแสง เสียง และวงจรไฟฟูา
 เข๎าใจลักษณะ องค๑ประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธ๑ของดวงอาทิตย๑ โลก
และดวงจันทร๑ที่มีผลตํอการเกิดปรากฎการณ๑ธรรมชาติ
 ตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู๎ คาดคะเนคาตอบหลายแนวทาง วางแผนและสารวจตรวจสอบโดยใช๎
เครื่องมือ อุปกรณ๑ วิเคราะห๑ข๎อมูล และสื่อสารความรู๎จากผลการสารวจตรวจสอบ



ใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ในการดารงชีวิต และการศึกษาความรู๎เพิ่มเติม ทา
โครงงานหรือชิ้นงานตามที่กาหนดให๎หรือตามความสนใจ
 แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย๑ในการสืบเสาะหาความรู๎
 ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกยํอง และเคารพสิทธิ
ในผลงานของผู๎คิดค๎น
 แสดงถึงความซาบซึ้ง หํวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางรู๎คุณคํา
 ทางานรํวมกับผู๎อื่นอยํางสร๎างสรรค๑ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของ
ผู๎อื่น


ทางานรํวมกับผู๎อื่นอยํางสร๎างสรรค๑ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของ

ผู๎อื่น
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖



เข๎าใจการรักษาดุลยภาพของเซลล๑และกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
เข๎าใจกระบวนการถํายทอดสารพันธุกรรม การแปรผัน มิวเทชัน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตและป๓จจัยที่มีผลตํอการอยูํรอดของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล๎อมตํางๆ
 เข๎าใจกระบวนการ ความสาคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตํอมนุษย๑ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
 เข๎าใจชนิดของอนุภาคสาคัญที่เป๕นสํวนประกอบในโครงสร๎างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ
การเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนสมการเคมี ป๓จจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 เข๎าใจชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคและสมบัติตํางๆ ของสารที่มีความสัมพันธ๑กับแรงยึด
เหนี่ยว
 เข๎าใจการเกิดปโตรเลียม การแยกแก๏สธรรมชาติและการกลั่นลาดับสํวนน้ามันดิบ การนาผลิตภัณฑ๑
ปโตรเลียมไปใช๎ประโยชน๑และผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
 เข๎าใจชนิด สมบัติ ปฏิกิริยาที่สาคัญของพอลิเมอร๑และสารชีวโมเลกุล
 เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบตํางๆ สมบัติของคลื่นกล คุณภาพของ
เสียงและการได๎ยิน สมบัติ ประโยชน๑และโทษของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร๑
 เข๎าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณ๑ทางธรณีที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
 เข๎าใจการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและความสาคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ
 เข๎าใจความสัมพันธ๑ของความรู๎วิทยาศาสตร๑ที่มีผลตํอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทตํางๆ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่สํงผลให๎มีการคิดค๎นความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ที่ก๎าวหน๎า ผลของเทคโนโลยีตํอชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม
 ระบุป๓ญหา ตั้งคาถามที่จะสารวจตรวจสอบ โดยมีการกาหนดความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรตํางๆ
สืบค๎นข๎อมูลจากหลายแหลํง ตั้งสมมติฐานที่เป๕นไปได๎หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป๕นไปได๎
 วางแผนการสารวจตรวจสอบเพื่อแก๎ป๓ญหาหรือตอบคาถาม วิเคราะห๑ เชื่อมโยงความสัมพันธ๑ของตัว
แปรตํางๆ โดยใช๎สมการทางคณิตศาสตร๑หรือสร๎างแบบจาลองจากผลหรือความรู๎ที่ได๎รับจากการสารวจตรวจสอบ
 สื่อสารความคิด ความรู๎จากผลการสารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑. ๑ เข๎าใจหนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ๑ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของระบบตํางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ๑กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนา
ความรู๎ไปใช๎ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑

๑. เปรียบเทียบความแตกตํางระหวําง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมํมีชีวิต

- สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกตํางจากสิ่งไมํมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่
กินอาหาร ขับถําย หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ๑และตอบสนองตํอสิ่งเร๎า
แตํสิ่งไมํมีชีวิตจะไมํมีลักษณะดังกลําว
- โครงสร๎างภายนอกของพืชได๎แกํ ราก ลาต๎น ใบดอกและผล แตํละ
สํวนทาหน๎าที่ตํางกัน
- โครงสร๎างภายนอกของสัตว๑ ได๎แกํ ตา หู จมูก ปาก เท๎า และขา แตํละ
สํวนทาหน๎าที่แตกตํางกัน
- อวัยวะภายนอกของมนุษย๑มีลักษณะและหน๎าที่แตกตํางกัน อวัยวะ
เหลํานี้มีความสาคัญตํอการดารงชีวิต จึงต๎องดูแลรักษาและปูองกันไมํให๎
อวัยวะเหลํานั้นได๎รับอันตราย

๒. สังเกตและอธิบายลักษณะและหน๎าที่
ของโครงสร๎างภายนอกของพืชและ
สัตว๑

ป. ๒

ป. ๓
ป. ๔

๓. สังเกตและอธิบายลักษณะ หน๎าที่และ
ความสาคัญของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย๑ ตลอดจนการดูแลรักษา
สุขภาพ
๑. ทดลองและอธิบาย น้า แสง เป๕นป๓จจัย - พืชต๎องการน้าและแสงในการเจริญเติบโตและการดารงชีวิต
ที่จาเป๕นตํอการดารงชีวิตของพืช
๒. อธิบายอาหาร น้า อากาศ เป๕นป๓จจัยที่
- พืชและสัตว๑ต๎องการอาหาร น้า อากาศเพื่อการดารงชีวิตดารงชีวิตและ
จาเป๕นตํอการดารงชีวิต และการ
การเจริญเติบโต
เจริญเติบโตของพืชและสัตว๑และนา
- นาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในการดูแลพืชและสัตว๑เพื่อให๎เจริญเติบโตได๎ดี
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
๓. สารวจและอธิบาย พืชและสัตว๑สามารถ - พืชและสัตว๑มีการตอบสนองตํอ แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส
ตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส
๔. ทดลองและอธิบาย รํางกายของมนุษย๑ - รํางกายมนุษย๑สามารถตอบสนองตํอ แสง อุณหภูมิและการสัมผัส
สามารถ ตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ
และการสัมผัส
๕. อธิบายป๓จจัยที่จาเป๕นตํอการดารงชีวิต - มนุษย๑ต๎องการอาหาร น้า อากาศ เพื่อการดารงชีวิตและการ
และการเจริญเติบโตของมนุษย๑
เจริญเติบโต
-

๑. ทดลองและอธิบายหน๎าที่ของทํอ
- ภายในลาต๎นของพืชมีทํอลาเลียง เพื่อลาเลีน้ยาและอาหาร
ง
และในใบมีปากใบ
ลาเลียงและ ปากใบของพืช
ทาหน๎าที่คายน้า
๒. อธิบาย น้า แก๏สคาร๑บอนไดออกไซด๑แสงและ - ป๓จจัยที่สาคัญตํอการเจริญเติบโตและการสังเคราะห๑ด๎วยแสงของพืช ได๎แกํ
คลอโรฟลล๑ เป๕นป๓จจัยที่จาเป๕นบาง
น้า แก๏สคาร๑บอนไดออกไซด๑ แสง และคลอโรฟลล๑
ประการตํอ การเจริญเติบโตและการ
สังเคราะห๑ด๎วยแสงของพืช
๓. ทดลองและอธิบาย การตอบสนอง
- พืชมีการตอบสนองตํอแสง เสียง และการสัมผัส ซึ่งเป๕นสภาพแวดล๎อม
ของพืชตํอแสง เสียง และการสัมผัส
ภายนอก

ชั้น

ป. ๕

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๔. อธิบายพฤติกรรมของสัตว๑ที่ตอบสนอง
ตํอแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และนา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑

- พฤติกรรมของสัตว๑ เป๕นการแสดงออกของสัตว๑ในลักษณะตําง ๆ เพื่อ
ตอบสนองตํอสิ่งเร๎า เชํน แสง อุณหภูมิ การสัมผัส
- นาความรู๎เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว๑ไปใช๎ ประโยชน๑ในการจัด
สภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการดารงชีวิตของสัตว๑ และเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร

๑. สังเกตและระบุสํวนประกอบของดอก
และโครงสร๎างที่เกี่ยวข๎องกับการ
สืบพันธุ๑ของพืชดอก

- ดอกโดยทั่วไปประกอบด๎วย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู๎ และเกสร

๒. อธิบายการสืบพันธุ๑ของพืชดอก การ
ขยายพันธุ๑พืช และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑
๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบาง
ชนิด

ป. ๖

เพศเมีย
- สํวนประกอบของดอกที่ทาหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ๑ ได๎แกํ เกสร
เพศเมีย ประกอบด๎วย รังไขํ ออวุล และเกสร เพศผู๎ ประกอบด๎วย
อับเรณูและละอองเรณู
- พืชดอกมีการสืบพันธุ๑ทั้งแบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ๑แบบไมํอาศัยเพศ
- การขยายพันธุ๑พืชเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ของพืช ทาได๎หลายวิธี โดย
การเพาะเมล็ด การป๓กชา การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การเสียบ
ยอด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก ดอกได๎รับการผสมพันธุ๑
กลายเป๕นผล ผลมี
เมล็ด ซึ่งสามารถงอกเป๕นต๎นพืชต๎นใหมํหมุนเวียนเป๕นวัฏจักร

๔. อธิบายการสืบพันธุ๑และการขยายพันธุ๑
ของสัตว๑

- สัตว๑มีการสืบพันธุ๑แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ๑แบบไมํอาศัยเพศ
- การขยายพันธุ๑สัตว๑โดยวิธีการคัดเลือกพันธุ๑และการผสมเทียม ทาให๎
มนุษย๑ได๎สัตว๑ที่มีปริมาณและคุณภาพตามที่ต๎องการ

๕. อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว๑บางชนิด
และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑

- สัตว๑บางชนิด เชํน ผีเสื้อ ยุง กบ เมื่อไขํได๎รับ การผสมพันธุ๑จะเจริญเป๕นตัว
อํอนและตัวอํอน เจริญเติบโตเป๕นตัวเต็มวัย จนกระทั่งสามารถสืบพันธุ๑
ได๎ หมุนเวียนเป๕นวัฏจักร
- มนุษย๑นาความรู๎เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว๑ มาใช๎ประโยชน๑มากมาย
ทั้งทางด๎านการเกษตร การอุตสาหกรรม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม
- มนุษย๑มีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลง ทางด๎านรํางกายตั้งแตํแรก
เกิดจนเป๕นผู๎ใหญํ

๑. อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย๑จาก
วัยแรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๒. อธิบายการทางานที่สัมพันธ๑กันของ
ระบบยํอยอาหาร ระบบหายใจ และ
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย๑

- ระบบยํอยอาหาร ทาหน๎าที่ยํอยอาหาร

ให๎เป๕นสารอาหารขนาดเล็กแล๎ว
จะถูกดูดซึมเข๎าสูํระบบหมุนเวียนเลือด แก๏สออกซิเจนที่ได๎จากระบบ
หายใจจะทาให๎สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป๕นพลังงานที่
รํางกายนาไปใช๎ได๎

๓. วิเคราะห๑สารอาหารและอภิปราย ความ
จาเป๕นที่รํางกายต๎องได๎รับ สารอาหารใน
สัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

- สารอาหาร ได๎แกํ โปรตีน คาร๑โบไฮเดรต

ไขมัน แรํธาตุ วิตามิน
และน้า มีความจาเป๕นตํอรํางกาย มนุษย๑จาเป๕นต๎องได๎รับสารอาหารใน
สัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัยเพื่อการเจริญเติบโตและการดารงชีวิต

สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข๎าใจกระบวนการและความสาคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตํอมนุษย๑และ
สิ่งแวดล๎อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป. ๑

๑. ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่น
และนามาจัดจาแนกโดยใช๎ลักษณะ
ภายนอกเป๕นเกณฑ๑
๑. อธิบายประโยชน๑ของพืชและสัตว๑
ในท๎องถิ่น
๑. อภิปรายลักษณะตํางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตใกล๎ตัว
๒. เปรียบเทียบและระบุลักษณะ ที่
คล๎ายคลึงกันของพํอแมํกับลูก
๓. อธิบายลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของ
พํอแมํกับลูกวําเป๕นการ ถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและนาความรู๎
ไปใช๎ประโยชน๑
๔. สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ สูญพันธุ๑ไปแล๎ว
และที่ดารงพันธุ๑ มาจนถึงป๓จจุบัน (ว
๑.๒.๓)

- สิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่นจะมีทั้งลักษณะที่เหมือนกัน และแตกตํางกัน ซึ่ง
สามารถนามาจาแนกโดยใช๎ลักษณะภายนอกเป๕นเกณฑ๑

-

-

ป. ๒
ป. ๓

ป. ๔
ป. ๕

๑. สารวจ เปรียบเทียบและระบุ
ลักษณะของตนเองกับคนใน
ครอบครัว

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-

พืชและสัตว๑มีประโยชน๑ตํอมนุษย๑ในแงํของ ป๓จจัยสี่ คือ เป๕นอาหาร ที่อยูํ
อาศัย เครื่องนุํงหํม และยารักษาโรค
- สิ่งมีชีวิตแตํละชนิดจะมีลักษณะแตกตํางกัน
-

-

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีลักษณะภายนอกที่ ปรากฏคล๎ายคลึงกับพํอแมํของ
สิ่งมีชีวิตชนิดนั้น
ลักษณะภายนอกที่คล๎ายคลึงกันของพํอแมํกับลูกเป๕นการถํายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
มนุษย๑นาความรู๎ที่ได๎เกี่ยวกับการถํายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมมาใช๎
ประโยชน๑ในการพัฒนาสายพันธุ๑ของพืชและสัตว๑
สิ่งมีชีวิตที่ไมํสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ได๎ก็จะสูญพันธุ๑ไปในที่สุด
สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อม ที่เปลี่ยนแปลงไปได๎ จะ
สามารถอยูํรอดและดารงพันธุ๑ตํอไป

- ลักษณะของตนเองจะคล๎ายคลึงกับคนใน ครอบครัว

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๒. อธิบายการถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแตํละรุํน

- การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเป๕นการถํายทอดลักษณะบาง
ลักษณะจากบรรพบุรุษสูํลูกหลาน ซึ่งบางลักษณะจะเหมือนพํอหรือ
เหมือนแมํ หรืออาจมีลักษณะเหมือน ปูุ ยํา ตา ยาย
- พืชแบํงออกเป๕นสองประเภทคือ พืชดอกกับพืชไมํมีดอก

๓. จาแนกพืชออกเป๕นพืชดอก และ
พืชไมํมีดอก
๔. ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป๕นพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคูํ
โดยใช๎ลักษณะภายนอกเป๕นเกณฑ๑
๕. จาแนกสัตว๑ออกเป๕นกลุํมโดยใช๎
ลักษณะภายในบางลักษณะและ
ลักษณะภายนอกเป๕นเกณฑ๑
ป. ๖

-

- พืชดอกแบํงออกเป๕น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคูํ โดยสังเกตจาก
ราก ลาต๎น และใบ
- การจาแนกสัตว๑เป๕นกลุํม โดยใช๎ลักษณะภายนอกและลักษณะภายใน
บางลักษณะเป๕นเกณฑ๑แบํงออกได๎เป๕นสัตว๑มีกระดูกสันหลังและสัตว๑ไมํมี
กระดูกสันหลัง
- สัตว๑มีกระดูกสันหลังแบํงเป๕นกลุํมปลาสัตว๑ครึ่งน้าครึ่งบก
สัตว๑เลื้อยคลาน สัตว๑ปีก และสัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยน้านม
-

สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒. ๑ เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ๑
ระหวํางสิ่งมีชีวิตตําง ๆ
ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑

-

-

ป. ๒

-

-

ป. ๓

๑. สารวจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นของ
ตนและอธิบายความสัมพันธ๑ของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม

- สิ่งแวดล๎อมหมายถึง สิ่งที่อยูํรอบๆ ตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมทั้งกับสิ่งมีชีวิตด๎วยกันและกับ
สิ่งไมํมีชีวิต

ป. ๔

-

-

ป. ๕

-

-

ป. ๖

๑. สารวจและอภิปรายความสัมพันธ๑
ของกลุํม สิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํ
ตําง ๆ

-

กลุํมสิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํตําง ๆ มีความ สัมพันธ๑กัน และมี
ความสัมพันธ๑กับแหลํงที่อยูํในลักษณะของแหลํงอาหาร แหลํงที่อยูํอาศัย
แหลํงสืบพันธุ๑ และแหลํงเลี้ยงดูลูกอํอน

๒. อธิบายความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซํอาหารและ
สายใยอาหาร

- ความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูป ของโซํอาหาร และสายใย
อาหาร ทาให๎เกิดการถํายทอดพลังงานจากผู๎ผลิตสูํผู๎บริโภค

๓. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายความสัมพันธ๑
ระหวําง การดารง ชีวิตของสิ่งมีชีวิต
กับสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น

-

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํในแตํละแหลํงที่อยูํจะมี โครงสร๎างที่เหมาะสมตํอการ
ดารงชีวิตในแหลํงที่อยูํนั้น และสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมเพื่อ
หาอาหารและมีชีวิตอยูํรอด

สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข๎าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท๎องถิ่น ประเทศ
และโลกนาความรู๎ไปใช๎ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยําง
ยั่งยืน
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป. ๑

-

-

ป. ๒

-

-

ป. ๓

๑. สารวจทรัพยากรธรรมชาติ และ
อภิปรายการใช๎ทรัพยากร ฃธรรมชาติ
ในท๎องถิ่น
๒. ระบุการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่
กํอให๎เกิดป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น

- ดิน หิน น้า อากาศ ปุาไม๎ สัตว๑ปุาและแรํจัดเป๕นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความสาคัญ
- มนุษย๑ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นเพื่อ ประโยชน๑ตํอการดารงชีวิต
- มนุษย๑นาทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎อยํางมากมายจึงสํงผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น

๓. อภิปรายและนาเสนอการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ อยํางประหยัด
คุ๎มคํา และมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ

- มนุษย๑ต๎องชํวยกันดูแลและรู๎จักใช๎ ทรัพยากรธรรมชาติอยํางประหยัด
และคุ๎มคํา เพื่อให๎มีการใช๎ได๎นานและยั่งยืน

ป. ๔

-

-

ป. ๕

-

-

ป. ๖

๑. สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายแหลํง
ทรัพยากรธรรมชาติในแตํละท๎องถิ่นที่
เป๕นประโยชน๑ตํอ การดารงชีวิต
๒. วิเคราะห๑ผลของการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรมนุษย๑ตํอการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓. อภิปรายผลตํอสิ่งมีชีวิต จากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อม ทั้งโดย
ธรรมชาติและโดยมนุษย๑
๔. อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

- ทรัพยากรธรรมชาติตําง ๆ ในแตํละท๎องถิ่นมีประโยชน๑ตํอการดารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต

๕. มีสํวนรํวมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น
๓. อภิปรายการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ อยําง
ยั่งยืน
๔. วิเคราะห๑และอธิบายการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย๑ทาให๎ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช๎มากขึ้น
เป๕นผลทาให๎ทรัพยากรธรรมชาติลดน๎อยลง และสิ่งแวดล๎อมเปลี่ยนแปลง
ไป
- ภัยพิบัติจากธรรมชาติและการกระทาของมนุษย๑ ทาให๎สิ่งแวดล๎อม
เปลี่ยนแปลง เป๕นผลทาให๎พืชและสัตว๑ปุาบางชนิดสูญพันธุ๑
- การสร๎างจิตสานึกในการอนุรักษ๑ เฝูาระวัง ทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนการปลูกต๎นไม๎ เพิ่มขึ้นเพื่อเป๕นแนวทางหนึ่งในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
- รํวมจัดทาโครงการเฝูาระวังรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น
อยํางยั่งยืน
- การนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎อยํางคุ๎มคําด๎วยการใช๎ซ้า นากลับมาใช๎
ใหมํ ลดการใช๎ผลิตภัณฑ๑ ใช๎ผลิตภัณฑ๑ชนิดเดิม ซํอมแซมสิ่งของ
เครื่องใช๎ เป๕นวิธีการใช๎ทรัพยากร ธรรมชาติอยํางยั่งยืน
- การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติควรคานึงถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบน
พื้นฐานของทางสายกลาง และความไมํประมาท โดยคานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลและ
การเตรียมตัวให๎พร๎อมที่จะรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๕. อภิปรายป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมและ
เสนอแนะแนวทางการแก๎ป๓ญหา

-

ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม อาจเกิดจากมลพิษทางน้า มลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางดิน
แนวทางการแก๎ป๓ญหามีหลายวิธี เริ่มจากศึกษาแหลํงที่มาของป๓ญหา
เสาะหากระบวนการในการแก๎ป๓ญหา และทุกคนมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ
เพื่อแก๎ป๓ญหานั้น

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓. ๑ เข๎าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ๑ระหวํางสมบัติของสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหวํางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎
นาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ชั้น
ป. ๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔
ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๑. สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏ
หรือสมบัติของวัสดุที่ใช๎ทาของเลํน ของ
ใช๎ในชีวิตประจาวัน

วัสดุที่ใช๎ทาของเลํนของใช๎ในชีวิตประจาวัน อาจมีรูปรําง สี ขนาด พื้นผิว
ความแข็งเหมือนกันหรือแตกตํางกัน

๒. จาแนกวัสดุที่ใช๎ทาของเลํน ของใช๎
ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งระบุเกณฑ๑
ที่ใช๎จาแนก
๑. ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติ
ของวัสดุที่นามาทาของเลํน ของใช๎
ในชีวิตประจาวัน

- ลักษณะหรือสมบัติตําง ๆ ของวัสดุ สามารถนมาใช๎
า เป๕นเกณฑ๑ในการจาแนก
วัสดุที่ใช๎ทาของเลํน ของใช๎ในชีวิตประจาวัน

๒. เลือกใช๎วัสดุและสิ่งของตํางๆ ได๎
อยํางเหมาะสมและปลอดภัย

- การเลือกวัสดุและสิ่งของตําง ๆ มาใช๎งานในชีวิตประจาวัน เพื่อความ
เหมาะสมและปลอดภัย ต๎องพิจารณาจากสมบัติของวัสดุที่ใช๎ทาสิ่งของ
นั้น
- ของเลํนของใช๎อาจมีสํวนประกอบหลายสํวน และอาจทาจากวัสดุหลาย
ชนิดซึ่งมีสมบัติแตกตํางกัน

๑. จาแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่
เป๕นสํวนประกอบของของเลํน ของ
ใช๎
๒. อธิบายการใช๎ประโยชน๑ของวัสดุ
แตํละชนิด

- ของเลํน ของใช๎ อาจทาจากวัสดุตําง ๆ กัน เชํน ไม๎ เหล็ก กระดาษ
พลาสติก ยางซึ่งวัสดุตํางชนิดกันจะมีสมบัติแตกตํางกัน

- วัสดุแตํละชนิดมีสมบัติแตกตํางกันจึงใช๎ประโยชน๑ได๎ตํางกัน

-

-

๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด - ความยืดหยุํน ความแข็ง ความเหนียว การนาความร๎อน การนาไฟฟูา
ตําง ๆเกี่ยวกับความยืดหยุํน ความ
และความหนาแนํนเป๕นสมบัติตําง ๆ ของวัสดุ ซึ่งวัสดุตํางชนิดกัน จะมี
แข็ง ความเหนียว การนาความร๎อน
สมบัติบางประการแตกตํางกัน
การนาไฟฟูา และ ความหนาแนํน
๒. สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายการนา
- ในชีวิตประจาวันมีการนาวัสดุตําง ๆ มาใช๎ทาสิ่งของเครื่องใช๎ตามสมบัติ
วัสดุไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
ของวัสดุนั้น ๆ
๑. ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๏ส

สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง ของเหลวหรือแก๏ส สารทั้งสามสถานะมีสมบ
ประการเหมือนกันและบางประการแตกตํางกัน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๒. จาแนกสารเป๕นกลุํมโดยใช๎สถานะ
หรือเกณฑ๑อื่นที่กาหนดเอง
๓. ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสาร
บางชนิดที่ผสมกัน โดยการรํอน
การตกตะกอน การกรอง การ
ระเหิดการระเหยแห๎ง

- การจาแนกสารอาจจาแนกโดยใช๎สถานะ
การนาไฟฟูา การนาความร๎อน
หรือสมบัติอื่น เป๕นเกณฑ๑ได๎
- ในการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกันต๎องใช๎วิธีการตําง ๆ ที่
เหมาะสม ซึ่งอาจจะทาได๎โดยการรํอน การตกตะกอน การกรอง การ
ระเหิด การระเหยแห๎ง ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสมบัติของสารที่เป๕นสํวนผสมใน
สารผสมนั้น ๆ

๔. สารวจและจาแนกประเภทของสาร
ตํางๆ ที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน โดยใช๎
สมบัติและการใช๎ประโยชน๑ของสาร
เป๕นเกณฑ๑

- จาแนกประเภทของสารตําง ๆ ที่ใช๎ในชีวิตประจาวันตามการใช๎
ประโยชน๑ แบํงได๎เป๕นสารปรุงรสอาหาร สารแตํงสีอา หาร สารทา
ความสะอาด สารกาจัดแมลงและศัตรูพืช ซึ่งสารแตํละประเภทมีความ
เป๕นกรด - เบสแตกตํางกัน

๕. อภิปรายการเลือกใช๎สารแตํละ
ประเภทได๎อยํางถูกต๎องและ
ปลอดภัย

- การใช๎สารตําง ๆ ในชีวิตประจาวัน ต๎องเลือกใช๎ให๎ถูกต๎องตาม
วัตถุประสงค๑ของการใช๎งาน ปลอดภัยตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๒เข๎าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา
มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑
ชั้น
ป. ๑
ป.๒
ป.๓

ป.๔
ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-

-

๑. ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระทา หรือทาให๎
ร๎อนขึ้นหรือทาให๎เย็นลง
๒. อภิปรายประโยชน๑และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
-

๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิด
การละลายและเปลี่ยนสถานะ
๒. วิเคราะห๑และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทาให๎
เกิดสารใหมํและมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
๓. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่กํอให๎เกิด
ผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม

- เมื่อมีแรงมากระทา เชํน การบีบ บิด ทุบ ดัดดึง ตลอดจน
การทาให๎ร๎อนขึ้นหรือทาให๎เย็นลงจะทาให๎วัสดุเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปรํางลักษณะหรือมีสมบัติแตกตํางไปจากเดิม
- การเปลี่ยนแปลงของวัสดุอาจนามาใช๎ประโยชน๑หรือทาให๎เกิด
อันตรายได๎
-

- เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงเป๕นสารละลายหรือเปลี่ยนสถานะ
สารแตํละชนิดยังคงแสดงสมบัติของสารเดิม
- การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทาให๎มีสาร
ใหมํเกิดขึ้นและสมบัติของสารจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- การเปลี่ยนแปลงของสาร ทั้งการละลายการเปลี่ยนสถานะและ
การเกิดสารใหมํ ตํางก็มีผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม

สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔. ๑ เข๎าใจธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟูา แรงโน๎มถํวง และแรงนิวเคลียร๑มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑อยํางถูกต๎องและมีคุณธรรม
ชั้น
ป. ๑

ตัวชี้วัด
๑. ทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลักวัตถุ

ป.๒

๑. ทดลองและอธิบายแรงที่เกิดจากแมํเหล็ก

ป.๓

๒. อธิบายการนาแมํเหล็กมาใช๎ประโยชน๑

- แมํเหล็กมีประโยชน๑ในการทาของเลํน ของใช๎
แยกสารแมํเหล็กออกจากวัตถุอื่นได๎

๓. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟูาที่เกิดจากการถูวัตถุ
บางชนิด

- เมื่อถูวัตถุบางชนิดแล๎วนาเข๎าใกล๎กัน จะดึงดูดหรือผลัก
กันได๎ แรงที่เกิดขึ้นนี้เรียกวําแรงไฟฟูา และวัตถุนั้นจะ
ดึงดูดวัตถุเบา ๆได๎
- การออกแรงกระทาตํอวัตถุแล๎วทาให๎วัตถุเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ โดยวัตถุที่หยุดนิ่งจะเคลื่อนที่และวัตถุที่กาลัง
เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช๎าลงหรือหยุด
เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทาง
- วัตถุตกสูํพื้นโลกเสมอเนื่องจากแรงโน๎มถํวงหรือแรง
ดึงดูดของโลกกระทาตํอวัตถุ และแรงนี้คือน้าหนักของ
วัตถุ

๑. ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทาตํอ
วัตถุ
๒. ทดลองการตกของวัตถุสูํพื้นโลก และอธิบายแรงที่
โลกดึงดูดวัตถุ

ป.๔
ป.๕

-

-

๑. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ๑ของแรงสองแรง
ซึ่งอยูํในแนวเดียวกันที่กระทาตํอวัตถุ
๒. ทดลองและอธิบายความดันอากาศ

-

๓. ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว
๔. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การ
ลอยตัว และการจมของวัตถุ
ป.๖

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การดึงและการผลักวัตถุ เป๕นการออกแรงกระทาตํอวัตถุ ซึ่ง
อาจทาให๎วัตถุเคลื่อนที่หรือไมํเคลื่อนที่ และเปลี่ยนแปลง
รูปรํางหรืออาจไมํเปลี่ยนแปลงรูปรําง
- แมํเหล็กมีแรงดึงดูดหรือผลักระหวํางแทํงแมํเหล็ก รอบ
แทํงแมํเหล็กมีสนามแมํเหล็กและสามารถดึงดูดวัตถุที่
ทาด๎วยสารแมํเหล็ก

-

และนาไป

แรงลัพธ๑ของแรงสองแรงที่กระทาตํอวัตถุโดยแรงทั้งสอง
อยูํในแนวเดียวกันเทํากับผลรวมของแรงทั้งสองนั้น
- อากาศมีแรงกระทาตํอวัตถุ แรงที่อากาศกระทาตั้งฉาก
ตํอหนึ่งหนํวยพื้นที่ เรียกวําความดันอากาศ
- ของเหลวมีแรงกระทาตํอวัตถุทุกทิศทาง แรงที่ของเหลว
กระทาตั้งฉากตํอหนึ่งหนํวยพื้นที่ เรียกวํา ความดันของ
ของเหลว ซึ่งมีความสัมพันธ๑กับความลึก
- ของเหลวมีแรงพยุงกระทาตํอวัตถุที่ลอยหรือจมใน
ของเหลว การจมหรือการลอยตัวของวัตถุขึ้นอยูํกับ
น้าหนักของวัตถุ และแรงพยุงของของเหลวนั้น
-

สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข๎าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตํางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู๎และ
จิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ชั้น
ป. ๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-

-

1. ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทาน

-

และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ป.๖

แรงเสียดทานเป๕นแรงต๎านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานมี
ประโยชน๑ เชํนในการเดินต๎องอาศัยแรงเสียดทาน

-

-

สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕. ๑ เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ๑ระหวําง
สารและพลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม มีกระบวน การสืบเสาะหา
ความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ ไปใช๎ประโยชน๑
ชั้น
ป. ๑
ป.๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-

-

๑. ทดลองและอธิบายได๎วําไฟฟูาเป๕นพลังงาน
๒. สารวจและยกตัวอยํางเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎านที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป๕นพลังงานอื่น

ป.๓

๑. บอกแหลํงพลังงานธรรมชาติที่ใช๎ผลิตไฟฟูา

๒. อธิบายความสาคัญของพลังงานไฟฟูาและ เสนอ
วิธีการใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย
ป.๔

๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหลํงกาเนิด
๒. ทดลองและอธิบายการสะท๎อนของแสงที่ตกกระทบ
วัตถุ
๓. ทดลองและจาแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็น
จากแหลํงกาเนิดแสง
๔. ทดลองและอธิบายการหักเหของแสงเมื่อผําน
ตัวกลางโปรํงใสสองชนิด
๕. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแสงเป๕นพลังงาน

ไฟฟูาจากเซลล๑ไฟฟูาหรือแบตเตอรี่ สามารถทางานได๎
ไฟฟูาจึงเป๕นพลังงาน
- พลังงานไฟฟูาเปลี่ยนเป๕นพลังงานอื่นได๎ ซึ่งตรวจสอบได๎
จากเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน เชํน พัดลม หม๎อหุงข๎าว
ไฟฟูา
- การผลิตไฟฟูาใช๎พลังงานจากแหลํงพลังงานธรรมชาติ ซึ่ง
บางแหลํงเป๕นแหลํงพลังงานที่มีจากัด เชํน น้ามันแก๏ส
ธรรมชาติ บางแหลํงเป๕นแหลํงพลังงานที่หมุนเวียน เชํน
น้า ลม
- พลังงานไฟฟูามีความสาคัญตํอชีวิตประจาวัน เชํน เป๕น
แหลํงกาเนิดแสงสวําง จึงต๎องใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัด
เชํน ปดไฟเมื่อไมํใช๎งาน รวมทั้ง ใช๎ไฟฟูาอยํางปลอดภัย
เชํน เลือกใช๎อุปกรณ๑ตําง ๆที่มีมาตรฐาน
- แสงเคลื่อนที่จากแหลํงกาเนิดทุกทิศทาง และเคลื่อนที่
เป๕นแนวตรง
- แสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท๎อนของแสงโดยมีมุม
ตกกระทบเทํากับมุมสะท๎อน
- เมื่อแสงกระทบวัตถุตํางกัน จะผํานวัตถุแตํละชนิดได๎
ตํางกัน ทาให๎จาแนกวัตถุออกเป๕นตัวกลางโปรํงใส
ตัวกลางโปรํงแสงและวัตถุทึบแสง
- เมื่อแสงเคลื่อนที่ผํานตัวกลางที่ตํางชนิดกันทิศทางการ
เคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยน เรียกการหักเหของแสง
- เซลล๑สุริยะเป๕นอุปกรณ๑ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป๕นพลังงาน
-

ชั้น

ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วัด
ไฟฟูาและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
๖. ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบด๎วยแสงสีตําง
ๆ และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑

-

๑. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่
ของเสียง

-

๒. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่า

-

๓. ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงคํอย

-

๔. สารวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟ๓งเสียงดัง
มาก ๆ
๑. ทดลองและอธิบายการตํอวงจรไฟฟูาอยํางงําย

-

๒. ทดลองและอธิบายตัวนาไฟฟูาและฉนวนไฟฟูา

-

๓. ทดลองและอธิบายการตํอเซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรม
และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑

-

-

-

๔. ทดลองและอธิบายการตํอหลอดไฟฟูาทั้งแบบ
อนุกรม แบบขนาน และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑

-

๕. ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแมํเหล็กรอบ
สายไฟที่มีกระแสไฟฟูาผําน และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑

-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ไฟฟูา อุปกรณ๑ไฟฟูาหลายชนิดมี
เซลล๑สุริยะเป๕น
สํวนประกอบ เชํน เครื่องคิดเลข
แสงขาวผํานปริซึมจะเกิดการกระจายของแสงเป๕นแสงสี
ตําง ๆ นาไปใช๎อธิบายปรากฏการณ๑ธรรมชาติ เชํน การ
เกิดสีรุ๎ง
เสียงเกิดจากการสั่นของแหลํงกาเนิดเสียงและเสียง
เคลื่อนที่จากแหลํงกาเนิดเสียงทุกทิศทางโดยอาศัย
ตัวกลาง
แหลํงกาเนิดเสียงสั่นด๎วยความถี่ต่าจะเกิดเสียงต่า แตํถ๎า
สั่นด๎วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง
แหลํงกาเนิดเสียงสั่นด๎วยพลังงานมากจะทาให๎เกิดเสียง
ดัง แตํถ๎าแหลํงกาเนิดเสียงสั่นด๎วยพลังงานน๎อยจะเกิด
เสียงคํอย
เสียงดังมาก ๆ จะเป๕นอันตรายตํอการได๎ยิน และเสียงที่
กํอให๎เกิดความราคาญ เรียกวํามลพิษทางเสียง
วงจรไฟฟูาอยํางงํายประกอบด๎วย แหลํงกาเนิดไฟฟูา
อุปกรณ๑ไฟฟูา
วัสดุที่กระแสไฟฟูาผํานได๎เป๕นตัวนาไฟฟูา ถ๎า
กระแสไฟฟูาผํานไมํได๎เป๕นฉนวนไฟฟูา
เซลล๑ไฟฟูาหลายเซลล๑ตํอเรียงกัน โดยขั้วบวกของ
เซลล๑ไฟฟูาเซลล๑หนึ่งตํอกับขั้วลบของอีกเซลล๑หนึ่งเป๕น
การตํอแบบอนุกรม ทาให๎มีกระแสไฟฟูาผํานอุปกรณ๑
ไฟฟูาในวงจรเพิ่มขึ้น
การตํอเซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรมสามารถนาไปใช๎ประโยชน๑
ในชีวิตประจาวัน เชํน การตํอเซลล๑ไฟฟูาในไฟฉาย
การตํอหลอดไฟฟูาแบบอนุกรม จะมีกระแสไฟฟูาปริมาณ
เดียวกันผํานหลอดไฟฟูาแตํละหลอด
การตํอหลอดไฟฟูาแบบขนาน กระแสไฟฟูาจะแยกผําน
หลอดไฟฟูาแตํละหลอดสามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ เชํน
การตํอหลอดไฟฟูาหลายดวงในบ๎าน
สายไฟที่มีกระแสไฟฟูาผํานจะเกิดสนามแมํเหล็รอบสายไฟ
ก
สามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ เชํน การทาแมํเหล็กไฟฟูา

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. อธิบายการเกิดคลื่นเสียงบีตส๑ของเสียง ความ
เข๎มเสียง ระดับความเข๎มเสียง การได๎ยินเสียง
คุณภาพเสียง และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑

-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
คลื่นเสียงเกิดจากการสั่นของแหลํงกาเนิดเสียง
บีตส๑ของเสียงเกิดจากคลื่นเสียงจากแหลํงกาเนิดสอง
แหลํงที่มีความถี่ตํางกันเล็กน๎อย มารวมกัน ทาให๎ได๎ยิน
เสียงดังคํอยเป๕นจังหวะ
ความเข๎มเสียง คือ พลังงานเสียงที่ตกตั้งฉากบนหนึ่ง
หนํวยพื้นที่ในหนึ่งหนํวยเวลา
ระดับความเข๎มเสียงจะบอกความดังคํอยของเสียงที่ได๎ยิน
เครื่องดนตรีแตํละชนิดที่ใช๎ตัวโน๎ตเดียวกัน จะให๎รูปคลื่น
ที่แตกตํางกัน เรียกวํามีคุณภาพเสียงตํางกัน

สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖. ๑ เข๎าใจกระบวนการตําง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ๑ของกระบวนการตําง
ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ชั้น
ป. ๑

ตัวชี้วัด
๑. สารวจ ทดลองและอธิบายองค๑ประกอบและสมบัติ
ทางกายภาพของดินในท๎องถิ่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ดินประกอบด๎วย เศษหิน ซากพืช ซากสัตว๑ โดยมีน้าและ
อากาศแทรกอยูํในชํองวํางของเม็ดดิน
- ดินในแตํละท๎องถิ่นมีสมบัติทางกายภาพแตกตํางกันใน
ด๎านของสี เนื้อดิน การอุ๎มน้าและการจับตัวของดิน

ป.๒

๑. สารวจและจาแนกประเภทของดินโดยใช๎สมบัติทาง
กายภาพเป๕นเกณฑ๑ และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑

ป.๓

๑. สารวจและอธิบายสมบัติทางกายภาพของน้าจาก
แหลํงน้าในท๎องถิ่น และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑

- ดินจาแนกออกเป๕นประเภทใหญํ ๆได๎แกํ ดินรํวน ดิน
เหนียวและดินทราย ตามลักษณะที่แตกตํางกันในด๎าน
ของสี เนื้อดิน การอุ๎มน้าและการจับตัวของดิน ซึ่ง
นาไปใช๎ประโยชน๑ได๎แตกตํางกันตามสมบัติของดิน
- น้าพบได๎ทั้งที่เป๕นของเหลว ของแข็งและแก๏ส น้าละลาย
สารบางอยํางได๎
น้าเปลี่ยนแปลงรูปรําง
ตามภาชนะที่บรรจุ และรักษาระดับในแนวราบ
- คุณภาพของน้าพิจารณาจาก สี กลิ่น ความโปรํงใส
ของน้า
- น้าเป๕นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจาเป๕นตํอชีทัวิต้ง ในการบริโภค
อุปโภค จึงต๎องใช๎อยํางประหยัด
- อากาศประกอบด๎วย แก๏สไนโตรเจน แก๏ส
ออกซิเจน แก๏สคาร๑บอนไดออกไซด๑และ
แก๏ส
อื่น ๆ รวมทั้งไอน้า และฝุุนละออง
- อากาศมีความสาคัญตํอการดารงชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ต๎องใช๎อากาศในการหายใจ และอากาศยังมีประโยชน๑
ในด๎านอื่นๆ อีกมากมาย
- อากาศจะเคลื่อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่าไปยังบริเวณ
ที่มีอุณหภูมิสูงกวํา โดยอากาศที่เคลื่อนที่ในแนวราบทา
ให๎เกิดลม
- ดินเกิดจากหินที่ผุพังผสมกับซากพืช ซากสัตว๑

๒. สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายสํวนประกอบของอากาศ
และความสาคัญของอากาศ

๓. ทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจาก
ความแตกตํางของอุณหภูมิ
ป.๔

๑. สารวจและอธิบายการเกิดดิน

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช๎ปลูกพืชในท๎องถิ่น

ป.๕

๑. สารวจ ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ หมอก
น้าค๎าง ฝน และลูกเห็บ

๒. ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้า
๓. ออกแบบและสร๎างเครื่องมืออยํางงํายในการวัด
อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ
๔. ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจาวัน

ป.๖

๑. อธิบาย จาแนกประเภทของหิน โดยใช๎ลักษณะของ
หิน สมบัติของหินเป๕นเกณฑ๑และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑

๒. สารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน
๓. สืบค๎นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลตํอมนุษย๑และ
สภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ดินมีสํวนประกอบของเศษหิน อินทรียวัตถุ น้า และ
อากาศในสัดสํวนที่แตกตํางกันทาให๎เกิดดินหลายชนิด
พืชแตํละชนิดเจริญเติบโตได๎ดีในดินที่แตกตํางกัน
ดังนั้นการปลูกพืชจึงควรเลือกใช๎ดินให๎เหมาะสม
- ไอน้าในอากาศที่ควบแนํนเป๕นละอองน้าเล็ก ๆ ทาให๎เกิด
หมอกและเมฆละอองน้าเล็ก ๆที่รวมกันเป๕นหยดน้าจะ
ทาให๎เกิดน้าค๎างและฝน
หยดน้าที่กลายเป๕นน้าแข็งแล๎วถูกพายุพัดวนในเมฆ
ระดับสูงจนเป๕นก๎อนน้าแข็งขนาดใหญํขึ้นแล๎วตกลงมา
ทาให๎เกิดลูกเห็บ
- วัฏจักรน้าเกิดจากการหมุนเวียนอยํางตํอเนื่อง ระหวําง
น้าบริเวณผิวโลกกับน้าในบรรยากาศ
- อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
สามารถตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมืออยํางงํายได๎
- การเกิดลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศตามแนวพื้น
ราบ อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง มวลอากาศจะ
ขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น สํวนอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่า
มวลอากาศจะจมตัวลงและเคลื่อนที่ไปแทนที่
- พลังงานจากลมนาไปใช๎ประโยชน๑ได๎มากมายในด๎านการผลิตกระแ
และการทากังหันลม
- หินแตํละชนิดมีลักษณะแตกตํางกัน จาแนกตาม
ลักษณะที่สังเกตได๎เป๕นเกณฑ๑ เชํน สี เนื้อหิน ความ
แข็ง ความหนาแนํน
- นักธรณีวิทยาจาแนกหินตามลักษณะการเกิด
ได๎สามประเภท
คือ หินอัคนี หินตะกอน
และหินแปร
- ลักษณะหินและสมบัติของหินที่แตกตํางกัน นามาใช๎ให๎เหมาะ
กับงานทั้งในด๎านกํอสร๎างด๎านอุตสาหกรรมและอื่นๆ
- การเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติโดยการผุพังอยูํกับที่
การกรํอน ทาให๎หินมีขนาดเล็กลง จนเป๕นสํวนประกอบ
ของดิน
- มนุษย๑ควรเรียนรู๎และปฏิบัติตนให๎ปลอดภัยจากธรณี
พิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในท๎องถิ่นได๎แกํ น้าปุาไหลหลาก
น้าทํวม แผํนดินถลํม แผํนดินไหว สึนามิและอื่นๆ

สาระที่ ๗ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗. ๑ เข๎าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ๑ภายในระบบสุริยะและผล
ตํอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ การสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ชั้น
ป. ๑

ตัวชี้วัด
๑. ระบุวําในท๎องฟูามีดวงอาทิตย๑ ดวงจันทร๑
และดวงดาว

ป.๒

๒. สืบค๎นและอภิปรายความสาคัญของดวงอาทิตย๑

ป.๓

๑. สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย๑ ดวง
จันทร๑ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกาหนดทิศ

๑. สร๎างแบบจาลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ

ป.๕

๑.

สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ และปรากฏการณ๑
การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช๎แผนที่ดาว

ป.๖

๑. สร๎างแบบจาลองและอธิบายการเกิดฤดู ข๎างขึ้น
ข๎างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนาความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ในท๎องฟูามีดวงอาทิตย๑ ดวงจันทร๑และดวงดาวโดยจะ
มองเห็นท๎องฟูามีลักษณะเป๕นครึ่งทรงกลมครอบ
แผํนดินไว๎
- ดวงอาทิตย๑เป๕นแหลํงพลังงานที่สาคัญของโลกเพราะให๎
ทั้งพลังงานความร๎อนและพลังงานแสง ซึ่งชํวยในการ
ดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
- โลกหมุนรอบตัวเองทาให๎เกิดปรากฏการณ๑ตํอไปนี้
- ปรากฏการณ๑ขึ้นตกของดวงอาทิตย๑และดวงจันทร๑
- เกิดกลางวันและกลางคืนโดยด๎านที่หันรับแสงอาทิตย๑
เป๕นเวลากลางวันและด๎านตรงข๎ามที่ไมํได๎รับ
แสงอาทิตย๑เป๕นเวลากลางคืน
- กาหนดทิศโดยสังเกตจากการขึ้นและการตกของดวง
อาทิตย๑ ให๎ด๎านที่เห็นดวงอาทิตย๑ขึ้นเป๕นทิศตะวันออก
และด๎านที่เห็นดวงอาทิตย๑ตกเป๕นทิศตะวันตก เมื่อใช๎ทิศ
ตะวันออกเป๕นหลัก โดยให๎ด๎านขวามืออยูํทางทิศ
ตะวันออก ด๎านซ๎ายมืออยูํทางทิศตะวันตก ด๎านหน๎าจะ
เป๕นทิศเหนือและด๎านหลังจะเป๕นทิศใต๎
- ระบบสุริยะประกอบด๎วยดวงอาทิตย๑เป๕นศูนย๑กลางและ
มีบริวารโคจรอยูํโดยรอบ คือ ดาวเคราะห๑แปดดวง
ดาวเคราะห๑แคระ ดาวเคราะห๑น๎อย ดาวหาง และวัตถุ
ขนาดเล็กอื่นๆ สํวนดาวตก หรือผีพุํงไต๎ อุกกาบาต อาจ
เกิดมาจาก ดาวหาง ดาวเคราะห๑น๎อย หรือวัตถุขนาด
เล็กอื่นๆ
- การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ทาให๎เกิดการกาหนดทิศ โดย
โลกหมุนรอบตัวเอง ทวนเข็มนาฬิกาจากทิศตะวันตกไป
ยังทิศตะวันออกเมื่อสังเกตจากขั้วเหนือ จึงปรากฏให๎
เห็นดวงอาทิตย๑และดวงดาวตํางๆ ขึ้นทางทิศตะวันออก
และตกทางทิศตะวันตก
- แผนที่ดาวชํวยในการสังเกตตาแหนํงดาวบนท๎องฟูา
- การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย๑ในเวลา ๑ ปี ใน
ลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทาง
โคจร ทาให๎บริเวณสํวนตํางๆ ของโลกรับพลังงานจาก
ดวงอาทิตย๑แตกตํางกัน เป๕นผลให๎เกิดฤดูตําง ๆ
- ดวงจันทร๑ไมํมีแสงสวํางในตัวเอง แสงสวํางที่เห็นเกิด
จากแสงอาทิตย๑ตกกระทบ ดวงจันทร๑แล๎วสะท๎อน
มายังโลก การที่ดวงจันทร๑โคจรรอบโลกขณะที่โลกโคจร
รอบดวงอาทิตย๑ ดวงจันทร๑จึงเปลี่ยนตาแหนํงไปทาให๎

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มองเห็นแสงสะท๎อนจากดวงจันทร๑แตกตํางกันในแตํละ
คืนซึ่งเรียกวําข๎างขึ้น ข๎างแรม และนามาใช๎จัดปฏิทินใน
ระบบจันทรคติ
- การที่โลก ดวงจันทร๑ ดวงอาทิตย๑อยูํในแนวเส๎นตรง
เดียวกันทาให๎ดวงจันทร๑บังดวงอาทิตย๑ เรียกวํา เกิด
สุริยุปราคา และเมื่อดวงจันทร๑เคลื่อนที่เข๎าไปอยูํในเงา
ของโลกเรียกวําเกิดจันทรุปราคา

สาระที่ ๗ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๒ เข๎าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช๎ในการสารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด๎านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และ
จิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑อยํางมีคุณธรรมตํอชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม
ชั้น
ป. ๑

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-

-

ป.๒

-

-

ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

-

-

๑. สืบค๎นอภิปรายความก๎าวหน๎าและประโยชน๑ของ
เทคโนโลยีอวกาศ

- ความก๎าวหน๎าของ จรวด ดาวเทียม และยานอวกาศ
- ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีอวกาศ ได๎นามาใช๎ในการ
สารวจข๎อมูลของวัตถุท๎องฟูา ทาให๎ได๎เรียนรู๎ เกี่ยวกับ
ระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบ สุริยะเพิ่มขึ้นอีกมากมาย
และยังมีประโยชน๑ในการพัฒนาเทคโนโลยีในด๎านการสารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ การสื่อสาร การสารวจสภาพอากาศ
ด๎านการแพทย๑ และด๎านอื่น ๆ อีกมากมาย

สาระที่๘ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘. ๑ ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ป๓ญหา รู๎
วําปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสํวนใหญํมีรูปแบบที่แนํนอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได๎ ภายใต๎ข๎อมูลและเครื่องมือที่มีอยูํในชํวงเวลานั้นๆ เข๎าใจวํา วิทยาศาสตร๑
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กัน
ชั้น
ป. ๑

ป.๒

ป.๓

ตัวชี้วัด
๑. ตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กาหนดให๎
หรือตาม ความสนใจ
๒. วางแผนการสังเกต สารวจตรวจสอบ ศึกษาค๎นคว๎า
โดยใช๎ความคิดของตนเองและของครู
๓. ใช๎วัสดุอุปกรณ๑ในการสารวจตรวจสอบ และบันทึก
ผลด๎วยวิธีงํายๆ
๔. จัดกลุํมข๎อมูลที่ได๎จากการ สารวจตรวจสอบและ
นาเสนอผล
๕. แสดงความคิดเห็นในการสารวจ ตรวจสอบ
๖. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สารวจตรวจสอบ
โดยเขียนภาพหรือข๎อความสั้นๆ
๗. นาเสนอผลงานด๎วยวาจาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
๑. ตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให๎
และตามความสนใจ
๒. วางแผนการสังเกต สารวจตรวจสอบ ศึกษาค๎นคว๎า
โดยใช๎ความคิดของตนเองของกลุํมและของครู
๓. ใช๎วัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือที่เหมาะสมในการสารวจ
ตรวจสอบ และบันทึกข๎อมูล
๔. จัดกลุํมข๎อมูล เปรียบเทียบและนาเสนอผล
๕. ตั้งคาถามใหมํจากผลการสารวจตรวจสอบ
๖. แสดงความคิดเห็นเป๕นกลุํมและรวบรวมเป๕นความรู๎
๗. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สารวจ ตรวจสอบ
อยํางตรงไปตรงมา โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือ
คาอธิบาย
๘. นาเสนอผลงานด๎วยวาจาให๎ผู๎อื่น เข๎าใจ
กระบวนการและผลของงาน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

๑. ตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให๎
และตามความสนใจ
๒. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค๎นคว๎า โดยใช๎ความคิดของตนเอง ของกลุํมและ
คาดการณ๑สิ่งที่จะพบจากการสารวจ ตรวจสอบ
๓. เลือกใช๎วัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
สารวจตรวจสอบ และบันทึกข๎อมูล
๔. จัดกลุํมข๎อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ๑ไว๎และ
นาเสนอผล
๕. ตั้งคาถามใหมํจากผลการสารวจตรวจสอบ

-

-

-

ชั้น
๖.
๗.
๘.
ป.๔

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ป.๕

ตัวชี้วัด
แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข๎อมูลจากกลุํม
นาไปสูํการสร๎างความรู๎
บันทึกและ อธิบายผลการสังเกต สารวจตรวจสอบ
ตามความเป๕นจริง มีแผนภาพประกอบคาอธิบาย
นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด๎วยวาจา และ
เขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให๎ ผู๎อื่น
เข๎าใจ
ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือ
สถานการณ๑ ที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให๎และตาม
ความสนใจ
วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค๎นคว๎า และคาดการณ๑สิ่งที่จะพบจากการ
สารวจตรวจสอบ
เลือกอุปกรณ๑ ที่ถูกต๎องเหมาะสมในการสารวจ
ตรวจสอบ
บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นาเสนอ ผลสรุปผล
สร๎างคาถามใหมํเพื่อการสารวจตรวจสอบ ตํอไป
แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได๎ เรียนรู๎
บันทึกและอธิบายผลการสารวจ ตรวจสอบอยําง
ตรงไปตรงมา
นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด๎วยวาจา หรือ
เขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

๑. ตั้งคาถาม เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือ
สถานการณ๑ ที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให๎และตาม
ความสนใจ
๒. วางแผนการสังเกต เสนอการสารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค๎นคว๎า และคาดการณ๑สิ่งที่จะพบจากการ
สารวจตรวจสอบ
๓. เลือกอุปกรณ๑ที่ถูกต๎องเหมาะสม
ในการสารวจ
ตรวจสอบให๎ได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎
๔. บันทึกข๎อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบ
ผลกับสิ่งที่คาดการณ๑ไว๎ นาเสนอผลและข๎อสรุป
๕. สร๎างคาถามใหมํเพื่อการสารวจตรวจสอบตํอไป
๖. แสดงความคิดเห็นอยํางอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่
ได๎ เรียนรู๎
๗. บันทึกและอธิบายผลการสารวจ ตรวจสอบตามความ
เป๕นจริง มีการอ๎างอิง

-

๘. นาเสนอ จัดแสดง ผลงาน โดยอธิบายด๎วยวาจา
หรือเขียนอธิบายแสดงระบวนการและผลของงานให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจ

-

-

ชั้น
ป.๖

ตัวชี้วัด
๑. ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือ
สถานการณ๑ ที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให๎และตาม
ความสนใจ
๒. วางแผนการสังเกต เสนอการสารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค๎นคว๎า คาดการณ๑ สิ่งที่จะพบจากการ
สารวจตรวจสอบ
๓. เลือกอุปกรณ๑ และวิธีการสารวจตรวจสอบที่ถูกต๎อง
เหมาะสมให๎ได๎ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได๎
๔. บันทึกข๎อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห๑
และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ๑ไว๎ นาเสนอผล
และข๎อสรุป
๕. สร๎างคาถามใหมํเพื่อการสารวจ ตรวจสอบตํอไป
๖. แสดงความคิดเห็นอยํางอิสระ อธิบาย ลงความเห็น
และสรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎
๘. บันทึกและอธิบายผลการสารวจ ตรวจสอบตามความ
เป๕นจริง มีเหตุผล และมีประจักษ๑พยานอ๎างอิง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

๘. นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด๎วยวาจา และ
เขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจ

-

-

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
และโครงสร้างรายวิชา

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษา สารวจ วิเคราะห๑ ทดลองและอธิบายอาหาร น้า แสง และอากาศ เป๕นป๓จจัยที่จาเป๕นตํอ
การดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช สัตว๑ และมนุษย๑ การตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ และการ
สัมผัสของพืช สัตว๑ และมนุษย๑ ประโยชน๑ของพืชและสัตว๑ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่นามาทาของเลํน
และของใช๎ในชีวิตประจาวันการเลือกใช๎วัสดุและสิ่งของตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภัย แรงที่เกิด
จากแมํเหล็ก การนาแมํเหล็กมาใช๎ประโยชน๑ แรงไฟฟูาที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด ไฟฟูาเป๕นพลังงาน
เครื่องใช๎ไฟฟูาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป๕นพลังงานอื่น การจาแนกประเภทของดิน โดยใช๎สมบัติทาง
กายภาพเป๕นเกณฑ๑ ความสาคัญของดวงอาทิตย๑
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การสารวจ
ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล การแก๎ป๓ญหา และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม
ตัวชี้วัด
ว 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5
ว 1.2 ป.2/1
ว 3.1 ป.2/1 ป.2/2
ว 4.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3
ว 5.1 ป.2/1 ป.2/2
ว 6.1 ป.2/1
ว 7.1 ป.2/1
ว 8.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7
รวม 23 ตัวชี้วัด

ป.2/8

โครงสร้างรายวิชา
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 1๒101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๕ เวลา 80 ชั่วโมง
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ว 1.1 ป.2/1 ป.2/2
ว 8.1 ป.2/2 ป.2/4
ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7
ป.2/8

สาระสาคัญ
พืชและสัตว๑เป๕นสิ่งมีชีวิต
จึงต๎องการป๓จจัยในการดารงชีวิต พืช
ต๎องการอาหาร น้า อากาศ และแสงในการ
ดารงชีวิตและการเจริญเติบโต สํวนสัตว๑ก็
ต๎องการอาหาร น้า และอากาศในการ
ดารงชีวิตและการเจริญเติบโตเชํนเดียวกัน

เวลา
(ชม.)
5

1

ปัจจัยในการดารงชีวิต
ของพืชและสัตว์

2

การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าของพืช
และสัตว์

ว 1.1 ป.2/3
ว 8.1 ป.2/1 ป.2/2
ป.2/3 ป.2/5 ป.2/6
ป.2/7 ป.2/8

3

ประโยชน์ของพืช
และสัตว์

ว 1.2 ป.2/1
พืชและสัตว๑มีประโยชน๑ตํอการ
ว 8.1 ป.2/1 ป.2/2 ดารงชีวิตของมนุษย๑ในด๎านป๓จจัยสี่ และ
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/6 ด๎านอื่นๆ
ป.2/7 ป.2/8

5

4

สมบัติของดิน

ว 6.1 ป.2/1
ว 8.1 ป.2/1 ป.2/2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5
ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8

9

5

มาปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

ว 1.1 ป.2/2
พืชและสัตว๑ต๎องการอาหาร น้า
ว 8.1 ป.2/2 ป.2/4 และอากาศ ในการดารงชีวิตและ
ป.2/7 ป.2/8
การเจริญเติบโต การเรียนรู๎เกี่ยวกับป๓จจัย
เหลํานี้ จะทาให๎สามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ใน
การดูแลพืช
และสัตว๑เพื่อให๎เจริญเติบโตได๎ดี

8

6

ปัจจัยในการดารงชีวิต
ของเรา

ว 1.1 ป.2/5
มนุษย๑ต๎องการอาหาร น้า
ว 8.1 ป.2/2 ป.2/4 และอากาศ เพื่อการดารงชีวิตและการ
ป.2/7 ป.2/8
เจริญเติบโตของรํางกาย

9

พืชและสัตว๑ตอบสนองตํอแสง
อุณหภูมิ และการสัมผัสแตกตําง
กันไป เพื่อชํวยให๎มีชีวิตอยูํรอด
และสามารถดารงพันธุ๑อยูํได๎

ดินแตํละประเภทจะมีสมบัติ
ทางกายภาพที่แตกตํางกัน
และสามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ได๎แตกตําง
กันตามสมบัติของดิน

7

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ว 1.1 ป.2/4
รํางกายของมนุษย๑จะมีการตอบสนองตํอ
ว 8.1 ป.2/1 ป.2/2 แสง อุณหภูมิ และการสัมผัสในลักษณะที่
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 แตกตํางกัน
ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8

เวลา
(ชม.)
7

7

การตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าของเรา

8

วัสดุและการเลือกใช้

ว 3.1 ป.2/1 ป.2/2
ว 8.1 ป.2/1 ป.2/2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5
ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8

วัสดุที่ใช๎ทาของเลํน ของใช๎ มีคุณสมบัติ
แตกตํางกัน การเลือกใช๎ต๎องพิจารณาถึง
ความเหมาะสม
และปลอดภัย

11

9

มหัศจรรย์
แรงแม่เหล็ก

ว 4.1 ป.2/1 ป.2/2
ว 8.1 ป.2/1 ป.2/2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5
ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8

แมํเหล็กมีสนามแมํเหล็กอยูํโดยรอบ
สามารถดึงดูดวัตถุที่ทาด๎วยสารแมํเหล็กได๎
และสามารถนาประโยชน๑จากแมํเหล็กมา
ทาของเลํนหรือของใช๎ได๎

7

10

สนุกกับแรงไฟฟ้า

ว 4.1 ป.2/3
แรงไฟฟูาเป๕นแรงดึงดูดหรือ
ว 8.1 ป.2/2 ป.2/4 แรงผลักที่เกิดขึ้นเมื่อนาวัตถุบางชนิดเข๎า
ป.2/7 ป.2/8
ใกล๎กัน

6

11

เรียนรู้เรื่องพลังงาน

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

6

ไฟฟูาเป๕นพลังงาน ไฟฟูาจากเซลล๑ไฟฟูา
แบตเตอรี่สามารถทางานได๎ และพลังงาน
ไฟฟูาสามารถเปลี่ยนเป๕นพลังงานอื่นได๎ ซึ่ง
ตรวจสอบได๎จากเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน
สํวนดวงอาทิตย๑เป๕นพลังงานความร๎อน
และแสงที่สาคัญของโลกและชํวยในการ
ดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
สารวจ ทดลอง ศึกษาลักษณะตํางๆ ของสิ่งมีชีวติ ใกล๎ตัว ลักษณะทีค่ ล๎ายคลึงกันของพํอแมํกับลูก
ที่เกิดจากการ ถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตที่ดารงเผําพันธุ๑ไปแล๎ว และที่ดารงพันธุ๑มา
จนถึงป๓จจุบัน สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นของตนเองและความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่กํอให๎เกิด
ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น นาเสนอการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางประหยัด คุ๎มคํา และมี
สํวนรํวมในการปฏิบัติ จาแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป๕นสํวนประกอบของของเลํน ของใช๎ การใช๎
ประโยชน๑ของวัสดุแตํละชนิด ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระทา ทาให๎ร๎อน
ขึ้น หรือทาให๎เย็นลง ประโยชน๑และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ผลของ
การออกแรงที่กระทาตํอวัตถุ การตกของวัตถุสูํพื้นโลกและแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
แหลํงพลังงานธรรมชาติที่ใช๎ผลิตไฟฟูา ความสาคัญของพลังงานไฟฟูา และเสนอวิธีการใช๎ไฟฟูาอยําง
ประหยัดและปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของน้าจากแหลํงน้าในท๎องถิ่น สํวนประกอบของอากาศ
และความสาคัญของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศ
ที่มีผลจากความแตกตํางของอุณหภูมิ การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย๑ ดวงจันทร๑ การเกิดกลางวัน
กลางคืน และการกาหนดทิศ
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การสารวจ
การสืบค๎นข๎อมูล การแก๎ป๓ญหา และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนและนาความรู๎ไปประยุกต๑ใชในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม
และคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป.3/1 ป.3/2
ป.3/3 ป.3/4
ว 2.1 ป.3/1
ว 2.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3
ว 3.1 ป.3/1 ป.3/2
ว 3.2 ป.3/1 ป.3/2
ว 4.1 ป.3/1 ป.3/2
ว 5.1 ป.3/1 ป.3/2
ว 6.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3
ว 7.1 ป.3/1
ว 8.1 ป.3/1 ป.3/2
ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7
รวม 28 ตัวชี้วัด

ป.3/8

โครงสร้างรายวิชา
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 1๓101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา 80 ชั่วโมง
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา
(ชม.)

1

การถ่ายทอดลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต

ว 1.2 ป.3/1
ป.3/2 ป.3/3
ว 8.1 ป.3/1
ป.3/2 ป.3/3
ป.3/4 ป.3/5
ป.3/6 ป.3/7
ป.3/8

สิ่งมีชีวิตแตํละชนิดจะมีโครงสร๎างภายนอก
ที่มีลักษณะแตกตํางกัน ซึ่งสามารถ
ถํายทอดได๎ทางพันธุกรรม และมนุษย๑
ได๎นาความรู๎เกี่ยวกับการถํายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมมาใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนา
สายพันธุ๑ของพืชและสัตว๑

6

2

ชีวิตที่รอดมาได้

ว 1.2 ป.3/4
ว 8.1 ป.3/1
ป.3/2 ป.3/3
ป.3/6 ป.3/7
ป.3/8

สิ่งมีชีวิตบางชนิดได๎สูญพันธุ๑ไปแล๎ว เพราะ
ไมํสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปได๎ สํวนสิ่งมีชีวิตที่สามารถ
ปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปได๎ จะสามารถอยูํรอดและดารงพันธุ๑ตํอไป

5

3

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ว 2.1 ป.3/1
ว 8.1 ป.3/1
ป.3/2 ป.3/3ป.
3/5 ป.3/6ป.
3/7 ป.3/8

สิ่งแวดล๎อมที่อยูํรอบตัวเรา มีทั้งสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไมํมีชีวิต ซึ่งสิ่งมีชีวิตจะมีความ
สัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมทั้งกับสิ่งมีชีวิต
ด๎วยกันและกับสิ่งไมํมีชีวิต

3

4

ทรัพยากรในท้องถิ่น

ว 2.2 ป.3/1
ป.3/2
ว 8.1 ป.3/1
ป.3/2 ป.3/3ป.
3/4 ป.3/6ป.
3/7 ป.3/8

ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นมีอยูํจากัด
จึงต๎องรํวมมือกันใช๎อยํางประหยัดและ
คุ๎มคํา เพื่อปูองกันไมํให๎เกิดป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อม

9

5

ร่วมใจกัน...อนุรักษ์
ทรัพยากร

ว 2.2 ป.3/3
ว 8.1 ป.3/1
ป.3/2 ป.3/3ป.
3/4 ป.3/6ป.
3/7 ป.3/8

ทรัพยากรธรรมชาติเป๕นสิ่งจาเป๕นในการ
ดารงชีวิตของมนุษย๑ จึงต๎องชํวยกันดูแล
และรู๎จักใช๎อยํางประหยัดและคุ๎มคํา
เพื่อให๎ใช๎ได๎นานและยั่งยืน

3

ลาดับที่
6

ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการเรียนรู้/
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
ชนิด สมบัติ ว 3.1
และประโยชน์ ป.3/1
ของวัสดุ
ป.3/2
ว 8.1
ป.3/1
ป.3/2

สาระสาคัญ

เวลา (ชม.)

ของเลํน ของใช๎มีสํวนประกอบหลายสํวน และ
อาจทาจากวัสดุหลายชนิด ซึ่งมีสมบัติแตกตํางกัน
จึงใช๎ประโยชน๑ได๎แตกตํางกัน ดังนั้นการเลือกใช๎
วัสดุตํางๆ มาทาของเลํน ของใช๎จะต๎องพิจารณา
สมบัติของวัสดุ
แตํละชนิดให๎เหมาะสมกับการใช๎งาน

9

การออกแรงกระทาตํอวัตถุ จะทาให๎วัตถุ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดยวัตถุที่หยุดนิ่งจะ
เคลื่อนที่และวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เร็ว
ขึ้น หรือเคลื่อนที่ช๎าลง หรือหยุดเคลื่อนที่ หรือ
เปลี่ยนทิศทาง

3

ป.3/3
ป.3/4
ป.3/6
ป.3/7
ป.3/8
8

วัตถุกับแรง
กระทา

ว 4.1
ป.3/1
ว 8.1
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3ป.3/4
ป.3/6
ป.3/7
ป.3/8

9

แรงโน้มถ่วง
ของโลก

ว 4.1 ป.3/2
ว 8.1 ป.3/1
ป.3/2 ป.3/3ป.3/4
ป.3/6ป.3/7
ป.3/8

วัตถุทุกชนิดตกลงสูํพื้นเสมอเนื่องจาก
แรงโน๎มถํวงหรือแรงดึงดูดของโลกกระทาตํอวัตถุ

4

10

การผลิต
ไฟฟ้า

ว 5.1

การผลิตไฟฟูาใช๎พลังงานจากแหลํงพลังงาน
ธรรมชาติ ซึ่งบางแหลํงเป๕นแหลํงพลังงาน
ที่มีจากัดบางแหลํงเป๕นแหลํงพลังงานหมุนเวียน

5

ป.3/1
ว 8.1
ป.3/1

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการเรียนรู้/
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
ป.3/2

สาระสาคัญ

เวลา (ชม.)

พลังงานไฟฟูามีความสาคัญตํอการดารงชีวิตใน
ชีวิตประจาวันของมนุษย๑ เนื่องจากมนุษย๑ต๎องอาศัย
พลังงานไฟฟูาในการทากิจกรรมตํางๆ และควร
เลือกใช๎อุปกรณ๑ที่มีมาตรฐานจะชํวยให๎ใช๎ไฟฟูา
อยํางประหยัดและปลอดภัย

6

น้ามีสมบัติทางกายภาพหลายประการ
ซึ่งน้าจากแหลํงตํางๆ จะมีคุณภาพ
แตกตํางกันออกไปมนุษย๑นาน้ามาใช๎
ประโยชน๑ทั้งในด๎านอุปโภคและบริโภค
จึงต๎องใช๎อยํางประหยัดและคุ๎มคํา

9

อากาศมีความสาคัญตํอการดารงชีวิต
เพื่อใช๎ในการหายใจ ซึ่งอากาศประกอบด๎วย
แก๏สไนโตรเจน แก๏สออกซิเจน แก๏ส
คาร๑บอนไดออกไซด๑ และแก๏สอื่นๆ รวมทั้ง
ไอน้าและฝุุนละออง อากาศจะเคลื่อนที่
จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิ
สูงกวํา โดยอากาศที่เคลื่อนที่

8

ป.3/3
ป.3/6
ป.3/7
ป.3/8
11

การใช้ไฟฟ้า
ในบ้าน

ว 5.1
ป.3/2
ว 8.1
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/6
ป.3/7
ป.3/8

12

น้าเพื่อชีวิต

ว 6.1
ป.3/1
ว 8.1
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/6
ป.3/7
ป.3/8

13

อากาศ
รอบตัวเรา

ว 6.1
ป.3/2
ป.3/3
ว 8.1
ป.3/1
ป.3/2

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการเรียนรู้/
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
ป.3/3

สาระสาคัญ

เวลา (ชม.)

ในแนวราบจะทาให๎เกิดลม

ป.3/4
ป.3/6
ป.3/7
ป.3/8
14

ปรากฏการณ์ ว 7.1 ป.3/1
ในท้องฟ้า
ว 8.1 ป.3/1
ป.3/2 ป.3/3 ป.
3/6 ป.3/7ป.3/8

โลกหมุนรอบตัวเองทาให๎เกิดปรากฏการณ๑ขึ้น-ตก
ของดวงอาทิตย๑และดวงจันทร๑ เกิดกลางวัน และ
กลางคืน ซึ่งเราสามารถกาหนดทิศตํางๆ ได๎โดยดู
จากการขึ้น-ตก
ของดวงอาทิตย๑

5

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา สารวจ วิเคราะห๑ ทดลองและอธิบายการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
การสืบพันธุ๑ การขยายพันธุ๑ และวัฏจักรชีวิตของพืชและสัตว๑ การจาแนกพืชเป๕นพืชดอก พืชไมํมีดอก พืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูํ โดยใช๎ลักษณะภายนอกเป๕นเกณฑ๑ การจาแนกสัตว๑เป๕นสัตว๑มีกระดูกสัน
หลังและสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง โดยใช๎ลักษณะภายนอกและลักษณะภายในเป๕นเกณฑ๑ ประเภท สมบัติ
และการเลือกใช๎วัสดุในชีวิตประจาวัน ลักษณะของแรงลัพธ๑ ความดันอากาศ ความดันของของเหลว แรง
พยุงของของเหลว แรงเสียดทานและประโยชน๑ของแรงเสียดทาน การเกิดเสียง ลักษณะและอันตรายของ
เสียง การเกิดเมฆ หมอก น้าค๎างและลูกเห็บ การเกิดวัฏจักรน้า การวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความกด
อากาศ การเกิดลมและการนาไปใช๎ประโยชน๑ การเกิดทิศและปรากฏการณ๑ขึ้น-ตกของดวงดาว
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การสารวจ
ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล การแก๎ป๓ญหา และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม
ตัวชี้วัด
ว 1.1 ป.5/1 ป.5/2
ว 1.2 ป.5/1 ป.5/2
ว 3.1 ป.5/1 ป.5/2
ว 4.1 ป.5/1 ป.5/2
ว 4.2 ป.5/1
ว 5.1 ป.5/1 ป.5/2
ว 6.1 ป.5/1 ป.5/2
ว 7.1 ป.5/1
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2
รวม 34 ตัวชี้วัด

ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/3 ป.5/4
ป.5/3 ป.5/4
ป.5/3 ป.5/4
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8

โครงสร้างรายวิชา
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 1๕101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๕ เวลา 80 ชั่วโมง
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป.5/1 ป.5/2 การถํายทอดทางพันธุกรรม
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2 ในครอบครัวเป๕นการถํายทอดลักษณะ
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ตํางๆ จากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่ง
ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8

เวลา
(ชม.)
5

1

การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม

2

ศึกษาชีวิตพืช

ว 1.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8

วัฏจักรชีวิตของพืชดอก เกิดขึ้นจากการ
สืบพันธุ๑ของพืชดอก โดยอาศัยสํวนประกอบ
และโครงสร๎างที่เกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ๑
และการขยายพันธุ๑

7

3

เรียนรู้ชีวิตสัตว์

ว 1.1 ป.5/4 ป.5/5
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8

สัตว๑มีการสืบพันธุ๑ทั้งแบบอาศัยเพศ และ
แบบไมํอาศัยเพศ สัตว๑มีการขยายพันธุ๑จน
เจริญเติบโตหมุนเวียนเป๕นวัฏจักร
ซึ่งมนุษย๑ได๎นาความรู๎เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต
ของสัตว๑มาใช๎ประโยชน๑มากมายหลายด๎าน

9

4

ความหลากหลาย
ของพืช

ว 1.2 ป.5/3 ป.5/4
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8

พืชแบํงออกได๎เป๕นพืชดอกและพืชไมํมีดอก
และถ๎าจาแนกพืชดอกโดยใช๎ลักษณะ
ภายนอกเป๕นเกณฑ๑ยังแบํงเป๕น พืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูํ

6

5

ความหลากหลาย
ของสัตว์

ว 1.2 ป.5/5
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8

การจาแนกสัตว๑เป๕นกลุํม โดยใช๎ลักษณะ
ภายนอกและลักษณะภายในบางลักษณะเป๕น
เกณฑ๑ แบํงออกได๎เป๕น สัตว๑มีกระดูกสันหลัง
และสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง

8

6

สมบัติของวัสดุกับการ
นาไปใช้

ว 3.1 ป.5/1 ป.5/2
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8

วัสดุตํางชนิดกันจะมีสมบัติบางประการ
แตกตํางกัน การนาวัสดุมาใช๎ทาสิ่งของ
เครื่องใช๎ในชีวิตประจาวัน ต๎องคานึงถึง
คุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ

10

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ว 4.1 ป.5/1
แรงลัพธ๑ของแรงสองแรงที่กระทาตํอวัตถุ
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2 โดยแรงทั้งสองอยูํในระนาบเดียวกันเทํากับ
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ผลรวมของแรงทั้งสองนั้น
ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8

เวลา
(ชม.)
3

7

แรงลัพธ์

8

ความดันและ
แรงพยุงตัว

ว 4.1 ป.5/2 ป.5/3
ป.5/4
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8

9

แรงเสียดทาน

ว 4.2 ป.5/1
แรงเสียดทาน เป๕นแรงต๎านทานการ
ว 8.1 ป.5/2 ป.5/3 เคลื่อนทีข่ องวัตถุ ซึ่งมีประโยชน๑ใน
ป.5/6
ชีวิตประจาวัน

3

10

เสียงรอบตัวเรา

ว 5.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8

เสียงเกิดจากการสั่นของแหลํงกาเนิดเสียง
และเคลื่อนที่จากแหลํงกาเนิดเสียงทุก
ทิศทางโดยอาศัยตัวกลาง
การเกิดเสียงสูง เสียงต่า เสียงดัง
เสียงคํอยนั้น เกิดจากแหลํงกาเนิดเสียงที่
ตํางกัน และการฟ๓งเสียงดังมากๆ
จะเป๕นอันตรายตํอการได๎ยิน

6

11

ปรากฏการณ์
ลมฟ้าอากาศ

ว 6.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8

ไอน้าในอากาศที่ควบแนํนเป๕นละออง
น้าเล็กๆ ทาให๎เกิดหมอกและเมฆ ละออง
น้าเล็กๆ ที่รวมกันเป๕นหยดน้า
จะทาให๎เกิดน้าค๎างและฝน หยดน้าฝน
ที่ถูกพายุพัดวนในเมฆระดับสูง
จะกลายเป๕นก๎อนน้าแข็งขนาดใหญํขึ้น แล๎ว
ตกลงมาทาให๎เกิดลูกเห็บ

11

ความดันอากาศ เป๕นแรงที่อากาศกระทาตั้ง
ฉากตํอหนึ่งหนํวยพื้นที่ ความดันของ
ของเหลว เป๕นแรงที่ของเหลวกระทา
ตั้งฉากตํอหนึ่งหนํวยพื้นที่ โดยความดัน
ของเหลวมีความสัมพันธ๑กับความลึก สํวน
ของเหลวมีแรงพยุงกระทาตํอวัตถุ
ที่ลอยหรือจม การลอยตัวของวัตถุขึ้น
อยูํกับน้าหนักของวัตถุและแรงพยุงตัวของ
ของเหลวนั้น

8

ลาดับที่
12

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ปรากฏการณ์
ในท้องฟ้า

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ว 7.1 ป.5/1
ว 8.1 ป.5/1 ป.5/2
ป.5/3 ป.5/4 ป.5/6
ป.5/8

สาระสาคัญ
การที่โลกหมุนรอบตัวเองทาให๎เกิดการ
กาหนดทิศ โดยหมุนรอบตัวเองจากทิศ
ตะวันตกไปยังทิศตะวันออก เมื่อสังเกต
จากขั้วโลกเหนือจึงปรากฏให๎เห็น
ดวงอาทิตย๑และดวงดาวตํางๆ ขึ้นทางทิศ
ตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก โดยใช๎
แผนที่ดาวชํวยในการสังเกตตาแหนํงดาว
บนท๎องฟูา

เวลา
(ชม.)
4

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

สารวจ วิเคราะห๑ อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย๑จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ
สารอาหารที่จาเป๕นตํอรํางกายในสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย การทางานที่สัมพันธ๑กันของระบบ
ตํางๆ ในรํางกายมนุษย๑ ความสัมพันธ๑และการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น ผล
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรมนุษย๑ตํอการใช๎ทรัพยากร-ธรรมชาติ แนวทางและการมีสํวนรํวม
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การจาแนกประเภทของหินโดยใช๎ลักษณะของ
หินและสมบัติของหินเป๕นเกณฑ๑ ธรณีพิบัติภัยที่มีผลตํอมนุษย๑และสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น การสร๎าง
แบบจาลองการเกิดฤดู ข๎างขึ้น ข๎างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และการนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
ความก๎าวหน๎าและประโยชน๑ของเทคโนโลยีอวกาศ
ทดลองสมบัตขิ องของแข็ง ของเหลว และแก๏ส การแยกสาร สมบัตขิ องสาร การเปลี่ยนแปลง
ของสารที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม การตํอวงจรไฟฟูา การตํอเซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรม แบบ
ขนาน การเกิดสนามแมํเหล็กไฟฟูา
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
สารวจการสืบค๎นข๎อมูลการแก๎ป๓ญหา และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนและนาความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม
ตัวชี้วัด

รวม

ว 1.1 ป.6/1
ว 2.1 ป.6/1
ว 2.2 ป.6/1
ว 3.1 ป.6/1
ว 3.2 ป.6/1
ว 5.1 ป.6/1
ว 6.1 ป.6/1
ว 7.1 ป.6/1
ว 7.2 ป.6/1
ว 8.1 ป.6/1
37 ตัวชี้วัด

ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2

ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5
ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5
ป.6/3
ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5
ป.6/3

ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8

โครงสร้างรายวิชา
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 1๖101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา 80 ชั่วโมง
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้/
สาระสาคัญ
เวลา
ตัวชี้วัด
(ชม.)
1
เราเจริญเติบโต
ว 1.1 ป.6/1
มนุษย๑มีการเจริญเติบโตและมี
6
ป.6/3
การเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
ว 8.1 ป.6/1
รํางกายตั้งแตํวัยแรกเกิดจนถึง
ป.6/2 ป.6/3
วัยผู๎ใหญํ ซึ่งในการเจริญเติบโต
ป.6/4 ป.6/5
และการดารงชีวิต มนุษย๑
ป.6/6 ป.6/7
จาเป๕นต๎องได๎รับสารอาหารใน
ป.6/8
สัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและ
วัย
2
ระบบอวัยวะใน
ว 1.1 ป.6/2
อวัยวะตํางๆ ของรํางกาย
9
รํางกาย
ว 8.1 ป.6/1
คนเรามีการทางานสัมพันธ๑
ป.6/2 ป.6/3
กันอยํางเป๕นระบบ โดย
ป.6/4 ป.6/5
ระบบยํอยอาหารทาหน๎าที่
ป.6/6 ป.6/7
ยํอยอาหารให๎เป๕น
ป.6/8
สารอาหารขนาดเล็ก แล๎วดูด
ซึมเข๎าสูํระบบหมุนเวียน
เลือด ขณะที่ระบบหายใจทา
หน๎าที่นาแก๏สออกซิเจนเข๎าสูํ
รํางกาย และแก๏สออกซิเจน
นี้จะทาให๎สารอาหารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนกลายเป๕น
พลังงานที่รํางกายนาไปใช๎ได๎
3
ชีวิตสัมพันธ๑
ว 2.1 ป.6/1
ความสัมพันธ๑ของกลุํม
6
ป.6/2 ป.6/3
สิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํตํางๆ
ว 8.1 ป.6/2
จะมีความสัมพันธ๑ของ
ป.6/3 ป.6/6
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูป
ป.6/7 ป.6/8
ของโซํอาหารและสายใย
อาหาร ซึ่งมีความสัมพันธ๑กับ
สภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น
4
รักษ๑โลก
ว 2.2 ป.6/1
แหลํงทรัพยากรธรรมชาติ
6
รักษ๑ทรัพยากร
ป.6/2 ป.6/3
ตํางๆ ในแตํละท๎องถิ่นมี
ป.6/4 ป.6/5
ประโยชน๑ตํอการดารงชีวิต
ว 8.1 ป.6/1
ของสิ่งมีชีวิต และการเพิ่มของ

ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/5
ป.6/6 ป.6/7
ป.6/8

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ว 3.1 ป.6/ 1
ป.6/2 ป.6/3
ว 8.1 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/6
ป.6/7 ป.6/8

5

เรียนรู๎เรื่องสาร

6

สารในชีวิตประจาวัน ว 3.1 ป.6/ 4
ป.6/5
ว 8.1 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/6
ป.6/7 ป.6/8

7

เมื่อสารมีการ
เปลี่ยนแปลง

ว 3.2 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3
ว 8.1 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/5
ป.6/6 ป.6/7

8

วงจรไฟฟูา

ว 5.1 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3

ทรัพยากรมนุษย๑ ทาให๎
ทรัพยากรธรรมชาติลดน๎อยลง
และการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล๎อมทั้งโดยธรรมชาติ
และมนุษย๑มีผลตํอสิ่งมีชีวิต
สาระสาคัญ
สารอาจปรากฏอยูํในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก๏ส
ซึ่งการจาแนกสารอาจ
จาแนกโดยใช๎สถานะหรือ
สมบัติอื่นเป๕นเกณฑ๑ และ
การแยกสารบางชนิดที่ผสม
ออกจากกัน อาจทาได๎โดย
การรํอน การตกตะกอน การ
กรอง การระเหิด การระเหย
แห๎ง
การใช๎ประโยชน๑ของสารเป๕น
เกณฑ๑ในการจาแนก จะต๎อง
คานึงถึงสมบัติของสาร และ
อาจต๎องแยกสารให๎
เหมาะสมในการใช๎งาน เพื่อ
ความปลอดภัยตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม
เมื่อสารเกิดการละลายหรือ
เปลี่ยนสถานะ
จะยังคงแสดงสมบัติของ
สารเดิม แตํเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีจะทา
ให๎มีสารใหมํเกิดขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงของสารเคมีมี
ผลตํอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม
วงจรไฟฟูาอยํางงําย
ประกอบด๎วย แหลํงกาเนิด

เวลา
(ชม.)
9

5

5

7

ป.6/4
ว 8.1 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/5
ป.6/6 ป.6/7
ป.6/8

ไฟฟูา และอุปกรณ๑ไฟฟูา
วัสดุที่กระแสไฟฟูาผํานได๎
เป๕นตัวนาไฟฟูา สํวนวัสดุที่
กระแสไฟฟูาผํานไมํได๎เป๕น
ฉนวนไฟฟูา การตํอ
วงจรไฟฟูาสามารถทาได๎ทั้ง
แบบอนุกรมและแบบขนาน

ลาดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ที่
9 แมํเหล็กไฟฟูา
ว 5.1 ป.6/5
ว 8.1 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/5
ป.6/6 ป.6/7
ป.6/8
10 หินในท๎องถิ่นของเรา ว 6.1 ป.6/1
ป.6/2
ว 8.1 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/5
ป.6/6 ป.6/7
ป.6/8
11 ธรณีพิบัติภัย
ว 6.1 ป.6/3
ว 8.1 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/5
ป.6/6 ป.6/7
ป.6/8
12 ปรากฏการณ๑ของ
ว 7.1 ป.6/1
ว 8.1 ป.6/1
โลก
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/5
ป.6/6 ป.6/7
ป.6/8

13

เทคโนโลยีอวกาศ

ว 7.2 ป.6/1
ว 8.1 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/5
ป.6/6 ป.6/7
ป.6/8

สาระสาคัญ

เวลา
(ชม.)
สายไฟฟูาที่มีกระแสไฟฟูาผํานจะ 7
เกิดสนามแมํเหล็กรอบสายไฟ
สามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ในการ
ทาสนามแมํเหล็กไฟฟูา
หินแตํละชนิดสามารถจาแนกได๎
โดยใช๎ลักษณะภายนอกเป๕น
เกณฑ๑ หรืออาจจาแนกตาม
ลักษณะการเกิดได๎ ซึ่งหินแตํละ
ชนิดสามารถนามาใช๎ประโยชน๑
ได๎แตกตํางกันขึ้นอยูํกับสมบัติ
ของหินชนิดนั้น
ธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในท๎องถิ่น
กํอให๎เกิดความเสียหายตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม ดังนั้น
มนุษย๑จึงต๎องเรียนรู๎และปฏิบัติ
ตนให๎ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย
ตํางๆ
โลก ดวงจันทร๑ และดวงอาทิตย๑
เป๕นดวงดาวที่มีความสัมพันธ๑กัน
ดวงจันทร๑โคจรรอบโลก และ
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย๑ ทาให๎
เกิดปรากฏการณ๑ตํางๆ แตํเมื่อ
โลก ดวงจันทร๑ และดวงอาทิตย๑
โคจรมาอยูํในแนวเส๎นตรง
เดียวกัน ทาให๎เกิดปรากฏการณ๑
จันทรุปราคา และสุริยุปราคา
ความก๎าวหน๎าและประโยชน๑
ของเทคโนโลยีอวกาศทาให๎
มนุษย๑นามาใช๎ประโยชน๑ในการ
สารวจสภาพอากาศ การสื่อสาร
และอื่นๆ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ทาไมต้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วตลอดเวลากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ วํามนุษย๑ดารงชีวิตอยํางไร ทั้งในฐานะป๓จเจก
บุคคล และการอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
จากัด นอกจากนี้ยังชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ป๓จจัยตํางๆ ทาให๎เกิดความเข๎าใจในตนเอง และผู๎อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตําง
และมีคุณธรรม สามารถนาความรู๎ไปปรับใช๎ในการดาเนินชีวิต เป๕นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ที่มี
ความเชื่อมสัมพันธ๑กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพื่อชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล๎อม เป๕นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมที่
เหมาะสมโดยได๎กาหนดสาระตํางๆไว๎ ดังนี้
 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนาหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข เป๕นผู๎กระทาความดี มีคํานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ
รวมทั้งบาเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคมและสํวนรวม
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ป๓จจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข ลักษณะและ
ความสาคัญ การเป๕นพลเมืองดี ความแตกตํางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อ
ปลูกฝ๓งคํานิยมด๎านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข สิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพการ
ดาเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจําย และการบริโภคสินค๎าและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจากัดอยํางมีประสิทธิภาพ การดารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ และการนา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑ วิธีการทางประวัติศาสตร๑พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงป๓จจุบัน ความสัมพันธ๑และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตํางๆ ผลกระทบที่
เกิดจากเหตุการณ๑สาคัญในอดีต บุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆในอดีต ความ
เป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย แหลํงอารยธรรมที่สาคัญของโลก
 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลํงทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตํางๆ ของโลก การใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑
ความสัมพันธ๑กันของสิ่งตํางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น การนาเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑
รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูํรํวมกันอยํางสันติสุข
มาตรฐาน ส ๑.๒
เข๎าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป๕นศาสนิกชนที่ดี
และธารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป๕นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทย
และ สังคมโลกอยํางสันติสุข
มาตรฐาน ส ๒.๒
เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป๓จจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
ธารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป๕นประมุข
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส.๓.๑
เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํจากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส.๓.๒ เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ
และความจาเป๕นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข๎าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑
สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ อยํางเป๕น
ระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒
เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป๓จจุบัน ในด๎านความสัมพันธ๑
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ
และสามารถ วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส ๔.๓
เข๎าใจความเป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป๕นไทย
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑

เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ๑ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ตํอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑
ในการค๎นหาวิเคราะห๑ สรุป
และใช้ ข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข๎าใจปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิด
การสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม มีจิตสานึก และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ได๎เรียนรู๎เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู๎ที่อยูํรอบข๎าง ตลอดจนสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น ที่
อยูํอาศัย และเชื่องโยงประสบการณ๑ไปสูํโลกกว๎าง
 ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะกระบวนการ และมีข๎อมูลที่จาเป๕นตํอการพัฒนาให๎
เป๕น
ผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความ
เป๕นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยูํรํวมกันและการทางานกับผู๎อื่น มีสํวนรํวมในกิจกรรมของ
ห๎องเรียน และได๎ฝึกหัดในการตัดสินใจ
 ได๎ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณา
การ ผู๎เรียนได๎เข๎าใจแนวคิดเกี่ยวกับป๓จจุบันและอดีต มีความรู๎พื้นฐานทางเศรษฐกิจได๎ข๎อคิดเกี่ยวกับ
รายรับ-รายจํายของครอบครัว เข๎าใจถึงการเป๕นผู๎ผลิต ผู๎บริโภค รู๎จักการออมขั้นต๎นและวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียง
 ได๎รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑ และภูมิป๓ญญา เพื่อเป๕นพื้นฐานในการทาความเข๎าใจในขั้นที่สูงตํอไป
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ได๎เรียนรู๎เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร๑ ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน๎นความ
เป๕นประเทศไทย
 ได๎รับการพัฒนาความรู๎และความเข๎าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีสํวนรํวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น
 ได๎ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ของท๎องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น
 ได๎ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตํางๆของประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน ได๎รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร๑ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑ และภูมิศาสตร๑เพื่อขยายประสบการณ๑ไปสูํการทาความเข๎าใจ
ในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมความเชื่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดาเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจากอดีตสูํป๓จจุบัน

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษา
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

80
80
80
80
80
80

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม
เพือ่ อยูํรวํ มกันอยํางสันติสขุ
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. บอกพุทธประวัติ หรือประวัติ
ของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 พุทธประวัติ
- ประสูติ
- ตรัสรู๎
- ปรินิพพาน
๒. ชื่นชมและบอกแบบอยํางการ
 พุทธสาวก พุทธสาวิกา
ดาเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ
- สามเณรบัณฑิต
สาวก ชาดก/เรื่องเลําและศาสนิกชน  ชาดก
ตัวอยํางตามที่กาหนด
- วัณณุปถชาดก
- สุวัณณสามชาดก
 ศาสนิกชนตัวอยําง
- พระบาทสมเด็จ พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลย
เดช
- เจ๎าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร๎อม)
๓. บอกความหมาย ความสาคัญ
พระรัตนตรัย
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
- ศรัทธาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑
หลักธรรมโอวาท ๓ ใน
โอวาท ๓
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของ
- ไมํทาชั่ว
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
- เบญจศีล
 ทาความดี
- เบญจธรรมสังคหวัตถุ 4
- กตัญ๒ูกตเวทีตํอพํอแมํ และครอบครัว
- มงคล ๓๘
- ทาตัวดี
- วํางําย
- รับใช๎พํอแมํ
 ทาจิตให๎บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญป๓ญญา)
พุทธศาสนสุภาษิต
 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป๕นที่พึ่งของตน
 มาตา มิตฺต สเก ฆเร มารดาเป๕นมิตรในเรือน
ของตน

ชั้น

ตัวชี้วัด
๔. เห็นคุณคําและสวดมนต๑ แผํ
เมตตา มีสติที่เป๕นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
ป.๔ ๑. อธิบายความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือ ในฐานะเป๕นศูนย๑รวมจิตใจ
ของศาสนิกชน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา
- รู๎ความหมายและประโยชน๑ของสติ
- ฟ๓งเพลงและร๎องเพลงอยํางมีสติ
- เลํนและทางานอยํางมีสติ
- ฝึกให๎มีสติในการฟ๓ง การอําน การคิด การถาม
และการเขียน
ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
- พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป๕น เครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ
- เป๕นศูนย๑รวมการทาความดี และพัฒนาจิตใจ
เชํน ฝึกสมาธิ สวดมนต๑ ศึกษาหลักธรรม
- เป๕นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน การ
ทอดผ๎าปุา การเวียนเทียน การทาบุญ)
- เป๕นแหลํงทากิจกรรมทางสังคม เชํน การจัด
ประเพณีท๎องถิ่น การเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ชุมชน และการสํงเสริมพัฒนาชุมชน

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตํบรรลุธรรม  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
จนถึงประกาศธรรม หรือประวัติ
- ตรัสรู๎
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
- ประกาศธรรม ได๎แกํ
° โปรดชฎิล
° โปรดพระเจ๎าพิมพิสาร
° พระอัครสาวก
° แสดงโอวาทปาฏิโมกข๑
๓. เห็นคุณคํา และปฏิบัติตนตาม
 พุทธสาวก พุทธสาวิกา
แบบอยํางการดาเนินชีวิตและข๎อคิด
- พระอุรุเวลกัสสปะ
จากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลํา
 ชาดก
และ
- กุฏิทูสกชาดก
ศาสนิกชนตัวอยําง ตามที่กาหนด
- มหาอุกกุสชาดก
ศาสนิกชนตัวอยําง
- สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก
- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ชั้น

ตัวชี้วัด
๔. แสดงความเคารพ พระรัตนตรัย
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด

๕. ชื่นชมการทาความดีของตนเอง
บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนตามหลักศาสนา พร๎อมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พระรัตนตรัย
o ศรัทธา ๔
-พระพุทธ
° พุทธคุณ ๓
-พระธรรม
° หลักกรรม
-พระสงฆ๑
ไตรสิกขา
- ศีล สมาธิ ป๓ญญา
โอวาท ๓
- ไมํทาชั่ว
o เบญจศีล
o ทุจริต ๓
- ทาความดี
o เบญจธรรม
o สุจริต ๓
o พรหมวิหาร ๔
o กตัญ๒ูกตเวทีตํอประเทศชาติ
o มงคล ๓๘
- เคารพ
- ถํอมคน
- ทาความดีให๎พร๎อมไว๎กํอน
- ทาจิตให๎บริสุทธิ(บริ
์ หารจิตและเจริญป๓ญ)ญา
พุทธศาสนสุภาษิต
- สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร๎อมเพรียงของหมูํให๎เกิดสุข
- โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
เมตตาธรรม ค้าจุนโลก
 ตัวอยํางการกระทาความดีของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน และในชุมชน

ชั้น

ตัวชี้วัด
๖. เห็นคุณคําและสวดมนต๑ แผํ
เมตตา
มีสติที่เป๕นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 สวดมนต๑ไหว๎พระ สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัย
และแผํเมตตา
- รู๎ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและ
ป๓ญญา
- รู๎วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญ
ป๓ญญา
- ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน
อยํางมีสติ
- ฝึกการกาหนดรู๎ความรู๎สึก เมื่อตาเห็นรูป หู
ฟ๓งเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่ง
ที่มากระทบ ใจรับรู๎ธรรมารมณ๑
- ฝึกให๎มีสมาธิในการฟ๓ง การอําน การคิด
การถาม และการเขียน
๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
 หลักธรรมเพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท๑
ศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยูํ
o เบญจศีล – เบญจธรรม
รํวมกันเป๕นชาติได๎อยํางสมานฉันท๑
o ทุจริต ๓ – สุจริต ๓
o พรหมวิหาร ๔
o มงคล ๓๘
- เคารพ
- ถํอมตน
- ทาความดีให๎พร๎อมไว๎กํอน
o พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร๎อมเพรียงของ
หมูํให๎เกิดสุข
- เมตตาธรรมค้าจุนโลก
- กตัญ๒ูกตเวทีตํอประเทศชาติ
๘. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนา ประวัติศาสดา
อื่นๆ โดยสังเขป
o พระพุทธเจ๎า
o มุฮัมมัด
o พระเยซู

มาตรฐาน ส ๑.๒ เข๎าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป๕นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษา
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. บาเพ็ญประโยชน๑ตํอวัดหรือศาสนสถาน  การบาเพ็ญประโยชน๑ตํอวัด หรือศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
- การพัฒนาทาความสะอาด
- การบริจาค
- การรํวมกิจกรรมทางศาสนา
๒. แสดงตนเป๕นพุทธมามกะ หรือแสดงตน  การแสดงตนเป๕นพุทธมามกะ
เป๕นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
- ขั้นเตรียมการ
- ขั้นพิธีการ
๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน  ประวัติโดยสังเขปของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
สาคัญทางศาสนา ตามที่กาหนดได๎ถูกต๎อง
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา
 การบูชาพระรัตนตรัย

ป.4

๑. อภิปรายความสาคัญ และมีสํวนรํวมใน  ความรู๎เบื้องต๎นและความสาคัญของ ศาสนสถาน
การบารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตน การแสดงความเคารพตํอศาสนสถาน
นับถือ
 การบารุงรักษาศาสนสถาน
๒. มีมรรยาทของความเป๕นศาสนิกชนที่ดี
ตามที่กาหนด
๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวัน
สาคัญทางศาสนา ตามที่กาหนดได๎ถูกต๎อง

มรรยาทของศาสนิกชน
- การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตํอพระภิกษุ
- การยืน การเดิน และการนั่งที่เหมาะสมในโอกาสตําง ๆ
 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
- การอาราธนาศีล
- การอาราธนาธรรม
- การอาราธนาพระปริตร
- ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป๕นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงามและธารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยําง
สันติสุข
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. บอกประโยชน๑และปฏิบัติตนเป๕นสมาชิก  การเป๕นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน เชํน
ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
 กตัญ๒ูกตเวทีและเคารพรับฟ๓งคาแนะนาของพํอแมํ
ญาติผู๎ใหญํ และครู
 รู๎จักกลําวคาขอบคุณ ขอโทษ การไหว๎ผู๎ใหญํ
 ปฏิบัติตาม ข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ของ
ครอบครัวและโรงเรียน
 มีสํวนรํวมในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน
 มีเหตุผลและยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่น
 มีระเบียบ วินัย มีน้าใจ
 ประโยชน๑ของการปฏิบัติตนเป๕นสมาชิก ที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน
๒. ยกตัวอยํางความสามารถและความดี
 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดีของตนเองและ
ของตนเอง ผู๎อื่นและบอกผลจากการ
ผู๎อื่น เชํน
กระทานั้น
- ความกตัญ๒ูกตเวที
- ความมีระเบียบวินัย
- ความรับผิดชอบ
- ความขยัน
- การเอื้อเฟื๗อเผื่อแผํและชํวยเหลือผู๎อื่น
- ความซื่อสัตย๑สุจริต
- ความเมตตากรุณา
 ผลของการกระทาความดี เชํน
- ภาคภูมิใจ
- มีความสุข
- ได๎รับการชื่นชม ยกยํอง

ป.4

๑. ปฏิบัติตนเป๕นพลเมืองดีตามวิถี
 การเข๎ารํวมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน เชํน การ
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน
รณรงค๑การเลือกตั้ง
 แนวทางการปฏิบัติตนเป๕นสมาชิกที่ดีของชุมชน เชํน
อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ
โบราณสถานการพัฒนาชุมชน
๒. ปฏิบัติตนในการเป๕นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี การเป๕นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- บทบาทและความรับผิดชอบของผู๎นา
- บทบาทและความรับผิดชอบของผู๎ตามหรือสมาชิก
- การทางานกลุํมให๎มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และ
ประโยชน๑ของการทางานเป๕นกลุํม

๓. วิเคราะห๑สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน พึง  สิทธิพื้นฐานของเด็กเชํน สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได๎รับ
ได๎รับตามกฎหมาย
การปกปูอง สิทธิที่จะได๎รับการพัฒนา สิทธิที่จะมี
สํวนรํวม
๔. อธิบายความแตกตํางทางวัฒนธรรมของ  วัฒนธรรมในภาคตํางๆ ของไท ที่แตกตํางกันเชํน
กลุํมคนในท๎องถิ่น
การแตํงกาย ภาษา อาหาร
๕. เสนอวิธีการที่จะอยูํรํวมกันอยําง สันติ ป๓ญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย๎งในชีวิตประจาวัน
สุขในชีวิตประจาวัน
 แนวทางการแก๎ป๓ญหาความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี

มาตรฐาน ส ๒.๒ เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป๓จจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา
ไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. บอกโครงสร๎าง บทบาทและหน๎าที่ของ
สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน




๒. ระบุบทบาท สิทธิหน๎าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน
๓. มีสํวนรํวมในการตัดสินใจและทา
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย






ป.4

๑. อธิบายอานาจอธิปไตยและความสาคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย
๒. อธิบายบทบาทหน๎าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง
๓. อธิบายความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข







สาระการเรียนรู้แกนกลาง
โครงสร๎างของครอบครัวและความสัมพันธ๑ของบทบาท
หน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัว
โครงสร๎างของโรงเรียน ความสัมพันธ๑ของบทบาท หน๎าที่
ของสมาชิกในโรงเรียน
ความหมายและความแตกตํางของอานาจตามบทบาท สิทธิ
หน๎าที่ในครอบครัวและโรงเรียน
การใช๎อานาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิหน๎าที่
กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวเชํน
การแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบในครอบครัว การรับฟ๓งและ
แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน เชํน
เลือกหัวหน๎าห๎อง ประธานชุมนุม ประธานนักเรียน
อานาจอธิปไตย
ความสาคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
บทบาทหน๎าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งกํอน
การเลือกตั้ง ระหวํางการเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง
สถาบันพระมหากษัตริย๑ในสังคมไทย
ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย๑ในสังคมไทย

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช๎
ทรัพยากร ที่มีอยูํจากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. ระบุสินค๎าและบริการที่ใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจาวัน






๒. ยกตัวอยํางการใช๎จํายเงินในชีวิต 
ประจาวันที่ไมํเกินตัวและเห็น
ประโยชน๑ของการออม




๓. ยกตัวอยํางการใช๎ทรัพยากรใน 
ชีวิตประจาวันอยํางประหยัด


ป.4 ๑. ระบุป๓จจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อ 
สินค๎าและบริการ


๒. บอกสิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชน๑ของตนเองในฐานะ
ผู๎บริโภค
๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันของตนเอง







สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สินค๎าและบริการที่ใช๎อยูํในชีวิตประจาวัน เชํน
ดินสอ กระดาษ ยาสีฟ๓น
สินค๎าและบริการที่ได๎มาโดยไมํใช๎เงิน เชํน มี
ผู๎ให๎หรือการใช๎ของแลกของ
สินค๎าและบริการที่ได๎มาจากการใช๎เงินซื้อ
ใช๎ประโยชน๑จากสินค๎าและบริการให๎คุ๎มคํา
การใช๎จํายเงินในชีวิตประจาวันเพื่อซื้อสินค๎าและ
บริการ
ประโยชน๑ของการใช๎จํายเงินที่ไมํเกินตัว
ประโยชน๑ของการออม
โทษของการใช๎จํายเงินเกินตัว
วางแผนการใช๎จําย
ทรัพยากรที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน เชํน ดินสอ
กระดาษ เสื้อผ๎า อาหาร
ทรัพยากรสํวนรวม เชํน โต๏ะ เก๎าอี้ นักเรียน
สาธารณูปโภคตําง ๆ
วิธีการใช๎ทรัพยากรทั้งของสํวนตัวและ
สํวนรวมอยํางถูกต๎อง และประหยัดและคุม๎ คํา
สินค๎าและบริการที่มีอยูํหลากหลายในตลาดที่มี
ความแตกตํางด๎านราคาและคุณภาพ
ป๓จจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าและบริการที่มี
มากมาย ซึ่งขึ้นอยูํกับผู๎ซื้อ ผู๎ขาย และ ตัวสินค๎า
เชํน ความพึงพอใจของผู๎ซื้อ ราคาสินค๎า การ
โฆษณา คุณภาพของสินค๎า
สิทธิพื้นฐานของผู๎บริโภค
สินค๎าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
หลักการและวิธีการเลือกบริโภค
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต๑ใช๎เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดารงชีวิต เชํน การแตํงกาย การกินอาหาร การ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ใช๎จําย

มาตรฐาน ส ๓.๒ เข๎าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและ
ความจาเป๕นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. อธิบายเหตุผลความจาเป๕นที่คน
ต๎องทางานอยํางสุจริต

ป.4 ๑. อธิบายความสัมพันธ๑ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน

๒. อธิบายหน๎าที่เบื้องต๎นของเงิน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ความหมาย ประเภทและความสาคัญของการ
ทางาน
 เหตุผลของการทางาน
 ผลของการทางานประเภทตําง ๆ ที่มีตํอ
ครอบครัวและสังคม
การทางานอยํางสุจริตทาให๎สังคมสงบสุข
 อาชีพ สินค๎าและบริการตําง ๆ ที่ผลิต ในชุมชน
 การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง ด๎าน
เศรษฐกิจ เชํน ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ซื้อ ผู๎ขาย
การกู๎หนี้ยืมสิน
 การสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนด๎วยการใช๎
สิ่งของที่ผลิตในชุมชน
 ความหมายและประเภทของเงิน
 หน๎าที่เบื้องต๎นของเงินในระบบเศรษฐกิจ
 สกุลเงินสาคัญที่ใช๎ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
ระหวํางประเทศ

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ๑ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตํอกันและ
กัน ในระบบของธรรมชาติ ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ในการค๎นหา
วิเคราะห๑ สรุป และใช๎ข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. จาแนกสิ่งตํางๆรอบตัวที่เกิดขึ้น  สิ่งตําง ๆ รอบตัว ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เองตามธรรมชาติและที่มนุษย๑
และที่มนุษย๑สร๎างขึ้น
สร๎างขึ้น

ชั้น

ป.๔

ตัวชี้วัด
๒.ระบุความสัมพันธ๑ของตาแหนํง
ระยะทิศของสิ่งตํางๆ

๓. ใช๎แผนผังงํายๆในการแสดง
ตาแหนํงของสิ่งตํางๆในห๎องเรียน
4. สังเกตและบอกการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใน
รอบวัน
๑. สืบค๎นและอธิบายข๎อมูล
ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
ตนเองด๎วยแผนที่และรูปถําย
๒. ระบุแหลํงทรัพยากรและ
สถานที่สาคัญในจังหวัดของตน
ด๎วยแผนที่และรูปถําย
4. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่
สํงผลตํอแหลํงทรัพยากรและ
สถานที่สาคัญในจังหวัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ความสัมพันธ๑ของตาแหนํง ระยะ ทิศของสิ่ง
ตํางๆ รอบตัวเชํน ที่อยูํอาศัย บ๎าน เพื่อนบ๎าน
ต๎นไม๎ ถนน ทุํงนา ไรํ สวน ที่ราบ ภูเขา
แหลํงน้า
 ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต๎ตะวันตก)
และ ที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ
 แผนผังแสดงตาแหนํงสิ่งตํางๆในห๎องเรียน
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันเชํน
กลางวัน กลางคืน ความร๎อนของอากาศ ฝน
เมฆ - ลม
 ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง
 แหลํงทรัพยากรและสถานที่สาคัญในจังหวัดของ
ตน
 ลักษณะทางกายภาพที่สํงผลตํอแหลํงทรัพยากร
และสถานที่สาคัญในจังหวัด

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข๎าใจปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิด
การสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑ ๑. บอกสิ่งตํางๆที่เกิดตาม
 สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่มีผลตํอความเป๕นอยูํ
ธรรมชาติที่สํงผลตํอความเป๕นอยูํ
ของมนุษย๑ เชํน ที่อยูํอาศัย เครื่องแตํงกายและ
ของมนุษย๑
อาหาร
๒. สังเกตและเปรียบเทียบการ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล๎อมที่อยูํรอบตัว
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมที่อยูํ อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมที่สํงผลตํอการ ปฏิบัติตน
รอบตัวเพื่อการปฏิบัติตนอยําง
อยํางเหมาะสม
เหมาะสม
๓. มีสํวนรํวมในการดูแลสิ่งแวดล๎อมการปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล๎อมในบ๎านและชั้นเรียน
ที่บ๎านและชั้นเรียน

ชั้น
ป.๔

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. วิเคราะห๑สิ่งแวดล๎อมทาง
สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่สํงผลตํอการดาเนินชีวิต
กายภาพที่สํงผลตํอการดาเนินชีวิต ของคนในจังหวัด
ของคนในจังหวัด
๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อมจากจังหวัดและผลที่
สิ่งแวดล๎อมในจังหวัดและผลที่เกิด
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชํนการตั้งถิ่นฐาน การ
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น
ย๎ายถิน่
๓. นาเสนอแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมในจังหวัด

 การจัดการสิ่งแวดล๎อมในจังหวัด

คาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คาอธิบายรายวิชา
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 8o ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห๑พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอยํางการดาเนินชีวิต
และข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลํา และศาสนิกชนตัวอยํางตามที่กาหนด ความหมาย
ความสาคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ สวดมนต๑ แผํเมตตา มีสติ บาเพ็ญประโยชน๑ตํอวัด แสดงตนเป๕นพุทธมามกะ หรือศาสนิก
ชนของศาสนาที่ตนนับ ปฏิบัติในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดได๎ถูกต๎อง
ประโยชน๑และการปฏิบัติตนเป๕นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ศึกษา วิเคราะห๑
ความสามารถและความดี และผลจากการกระทาของตนเอง ผู๎อื่น โครงสร๎าง บทบาท หน๎าที่ของ
สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน บทบาท สิทธิ หน๎าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน มีสํวน
รํวมในการตัดสินใจ และทากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย สินค๎า
และบริการที่ใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจาวัน การใช๎จํายเงินในชีวิตประจาวันไมํเกินตัวและประโยชน๑
ของการออม การใช๎ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอยํางประหยัด ความจาเป๕นของการทางานที่สุจริต
จาแนก บอก สิ่งตํางๆที่อยูํรอบตัว ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ที่สํงผลตํอ
ความเป๕นอยูํของมนุษย๑ ระบุความสัมพันธ๑ของตาแหนํง ระยะ ทิศ ของสิ่งตํางๆ ใช๎แผนผังงํายๆ ใน
การแสดงตาแหนํงของสิ่งตํางๆ ในห๎องเรียน สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศใน
รอบวัน และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมที่อยูํรอบตัว
โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสังคม
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ป๓ญหา กระบวนการทางภูมิศาสตร๑
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ ใช๎ทักษะทางภูมิศาสตร๑ด๎านการสังเกต การแปลความข๎อมูลทาง
ภูมิศาสตร๑ รวมถึงทักษะการสื่อสาร
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีความสามารถทาง
ภูมิศาสตร๑ กระบวนการทางภูมิศาสตร๑ ทักษะทางภูมิศาสตร๑ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21ด๎าน
การสื่อสาร ความสามารถในการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรัก
ชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบ รักความเป๕นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดาเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

ตัวชี้วัด
ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
ส 3.1

ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1

ป.1/2
ป.1/2
ป.1/2
ป.1/2
ป.1/2

ป.1/3 ป.1/4
ป.1/3
ป.1/3
ป.1/3 ส 3.2 ป.1/1 ราม 16 ตัวชี้

โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ลาดับที่

1

๒

๓

๔

๕

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ส ๑.๑ ป.๑/๑ การศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติ
ของศาสดาที่ตนนับถือทาให้เกิด
พระพุทธศาสนา
ความศรัทธาและเห็นแบบอย่างที่ดี
๔
และศาสนาอื่นๆ
ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นแบบอย่าง
ในการดาเนินชีวิต
ส ๑.๑ ป.๑/๒ แบบอย่างการดาเนินชีวิตและ
ข้อคิดที่ได้จากประวัติสาวก ชาดก
แบบอย่างที่ดี
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างที่
๔
เคารพศรัทธาสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน
ส ๑.๑ ป.๑/๓ หลักธรรมของศาสนาและการเห็น
ป.๔/๔ คุณค่าของการสวดมนต์แผ่เมตตา
หลักธรรมนาความสุข
ก่อให้เกิดความศรัทธา สามารถ
๘
ยึดถือเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต
และพัฒนาจิต
ส ๑.๒ ป.๑/๑ การประพฤติตนอย่างถูกต้องตาม
ป.๑/๒ หลักการของศาสนาแลละการ
ป.๑/๓ บาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ
ศาสนสถาน การแสดงตนเป็น
ชาวพุทธที่ดี
พุทธมามกะ และการปฏิบัติตน
๔
ในศาสนพิธีและวันสาคัญ
ทางศาสนาถือเป็นการส่งเสริมจิต
สาธารณะของตนเองและเป็นการ
ธารงไว้ของศาสนาที่ตนนับถือ
ส ๒.๒ ป.๑/๑ สมาชิกทุกคนในครอบครัวและ
ป.๑/๒ โรงเรียนปฏิบัติตนตามบทบาท
ความสาพันธ์ของ
สิทธิ และหน้าที่ของตนด้วย
สมาชิกในครอบครัว
๔
ความผิดชอบ ย่อมส่งผลต่อการอยู่
และโรงเรียน
ร่วมกันอย่างสงบสุข และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ชื่อหน่วยการเรียน

ลาดับที่

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ส ๒.๑ ป.๑/๑ การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน
สมาชิกที่ดีของ
และการมีเหตุผลยอมรับฟังความ
๖
ครอบครัวและโรงเรียน
คิดเห็นของผู้อื่นเป็นสิ่งที่เราควร
ปฏิบัติ เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
ครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข
ส ๒.๑ ป.๑/๒ บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่าง
กันแต่ก็สามารถทาความดีที่เป็น
การทาความดี
ประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้ผู้
๔
ปฏิบัติและผู้ที่อยู่ชิดใกล้มีความ
ภาคภูมิใจและมีความสุข
ส ๒.๒ ป.๑/๓ สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
ย่อมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ประชาธิปไตยใน
ทากิจกรรมตามกระบวนการ
๘
ครอบครัวและโรงเรียน
ประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ปลูกฝังพื้นฐานสาคัญของ
ประชาธิปไตยต่อเยาวชน
ส ๓.๑ ป.๑/๑ สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ใน
ป.๑/๓ ชีวิตประจาวันนั้นมีจานวนมากและ
สินค้าและบริการใน
หลากหลาย เราจึงควรเลือกใช้
๖
ชีวิตประจาวันของเรา
ทรัพยากรในชีวิตปราวันอย่าง
ประหยัด
ส ๓.๑ ป.๑/๒ การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันเพื่อ
ซื้อสินค้าและบริการที่ไม่เกินตัวและ
จ่ายเป็น ออมได้
คุ้มค่าและรู้จักเก็บออมไว้ย่อมส่งผล
๖
ไม่ขัดสน
ดีต่อสภาพความเป็นอยู่ในการ
ดาเนินชีวิต
ส ๓.๒ ป.๑/๑ การทางานที่ก่อให้เกิดรายได้อย่าง
ทางานดี มีความสุข
สุจริตนั้น ย่อมส่งผลดีต่อความสงบ
๖
สุขของครอบครัวและสังคม
ชื่อหน่วยการเรียน

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

๑๒

สิ่งต่างๆ รอบตัว

๑๓

ตาแหน่ง ระยะ ทิศ
และแผนผัง

๑๔

สิ่งแวดล้อมกับการ
เปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ป.๑/๑
ส ๕.๒ ป.๑/๑
ส ๕.๑ ป.๑/๒
ป.๑/๓

ส ๕.๑ ป.๑/๔
ส ๕.๒ ป.๑/๒
ป.๑/๓

สาระสาคัญ
สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มี
ผลต่อความเป้นอยู่ของมนุษย์
การเขียนแผนผังเป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง
ระยะทาง และทิศของสิ่งต่างๆ
รอบตัว ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น
-การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศใน
รอบวันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว
-การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
รอบตัวส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
-การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้น
เรียนเป็นหน้าที่ของทุกคน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔

๘

๘

รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 8o

ศึกษาความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติ ตั้งแตํบรรลุ
ธรรมจนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ หรือปฏิบัติตนตามแบบอยํางการดาเนินชีวิต
และข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยําง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย
ปฏิบัติตามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนาพร๎อม
ทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต สวดมนต๑ แผํเมตตา มีสติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่นับถือ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ หรือ
ปฏิบัติตนเป๕นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป๕นผู๎นา ผู๎ตามที่ดี วิเคราะห๑สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน
พึงได๎รับตามกฎหมาย
ศึกษา วิเคราะห๑ความแตกตํางทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยูํรํวมกันอยําง
สันติสุข อานาจอธิปไตย ความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน๎าที่ของพลเมืองในการ
เลือกตั้ง ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย๑ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป๕นประมุข ป๓จจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน๑ในฐานะ
ผู๎บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชนและหน๎าที่เบื้องต๎นของเงินสืบค๎น ระบุข๎อมูลลักษณะทางกาภาพ แหลํงทรัพยากรและ
สถานที่สาคัญในจังหวัด อธิบาย วิเคราะห๑ ลักษณะและสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่สํงผลตํอแหลํง
ทรัพยากรและสถานที่สาคัญ การดาเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง พร๎อมทั้งนาเสนอแนวทางจัดการสิ่งแวดล๎อมในจังหวัด
โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสังคม
กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ป๓ญหา ใช๎แผนที่และรูปถํายในการสืบค๎น
วิเคราะห๑ อธิบายและสรุปข๎อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร๑ การตั้งคาถามเชิงภูมิศาสตร๑
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ ทักษะการสังเกต การแปลความข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ การใช๎เทคนิค
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ การสรุปเพื่อตอบคาถาม รวมถึงทักษะด๎านการคิด และการสื่อสาร
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีความสามารถทาง
ภูมิศาสตร๑ กระบวนการทางภูมิศาสตร๑ ทักษะทางภูมิศาสตร๑ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21ด๎าน
การสื่อสาร ความสามารถในการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรัก
ชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบ รักความเป๕นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดาเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3
ส 1.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3
ป.4/5
ส 2.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3
ส 3.2 ป.4/1 ป.4/2
ราม 24 ตัวชี้วัด

ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8
ส 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4
ส 3.1 ป.4/1
โ

ป.4/2

ป.4/3

ครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

๑

ประวัติและ
ความสาคัญของ
ศาสนา

๒

หลักธรรมของศาสนา

๓

เชื่อมั่นในการทา
ความดี

๔

ศาสนิกชนที่ดี

๕

สมาชิกที่ดีของชุมชน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐานการ
เวลา
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
ส ๑.๑ ป.๔/๑ ศาสนามีความสาคัญในฐานะเป็น
ป.๔/๒ ศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน
ป.๔/๘ การศึกษาประวัติของศาสนา
ศาสดาของแต่ล่ะสาสนา จะทาให้
๔
เกิดความเข้าใจศาสนาต่างๆมาก
ขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข
ส ๑.๑ ป.๔/๔ ศาสนาต่างๆจะมีหลักธรรมคาสอน
ป.๔/๗ ที่แตกต่างกันการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
๓
เพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่าง
สมานฉันท์
ส ๑.๑ ป.๔/๓ แบบอย่างการดาเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติพระสาวก ชาดก
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ป.๔/๕ เป็นแนวทางให้เกิดการทาความดี
๔
ของตนเอง บุคคลในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ส ๑.๑ ป.๔/๖ ศาสนิกชนที่ดีต้องประพฤติปฏิบัติ
ส ๑.๒ ป.๔/๑ ตนในศาสนพิธี และพิธีกรรมในวัน
ป.๔/๒ สาคัญทางศาสนาตามมารยาทของ
๗
ป.๔/๓ ศาสนาและมีส่วนร่วมในการ
บารุงรักษาศาสนสถานที่ตนนับถือ
ส ๒.๑ ป.๔/๑ สมาชิกที่ดีของชุมชนย่อมต้องเข้า
ป.๔/๒ ร่วมกิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ป.๔/๓ เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี และ
๗
ป.๔/๕ คานึงถึงสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึง
ได้รับ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

น้าหนัก
คะแนน

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

๖

วัฒนธรรมท้องถิ่น

๗

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

๘

การบริโภคสินค้าและ
บริการ

๙

เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐

เศรษฐกิจชุมชนใน
ประเทศไทย

๑๑

เงินทองของมีค่า

๑๒

การใช้แผนที่และ
ภาพถ่าย

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ส ๒.๑ ป.๔/๔ วัฒนธรรมเป็นแบบแผนของวิถีการ
ดาเนินชีวิตซึ่งมีความแตกต่างกันใน
๕
แต่ล่ะท้องถิ่น
ส ๒.๒ ป.๔/๑ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ
ป.๔/๒ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ป.๔/๓ ทรงเป็นประมุข ประชาชนมี
บทบาท หน้าที่ เสรีภาพ และ
๖
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย ร่วมกันไปเลือกตั้ง
เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่
มีบทบาทสาคัญต่อการปกครอง
ส ๓.๑ ป.๔/๑ ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ป.๔/๒ สินค้าและบริการนั้นมีหลาย
ประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย
๘
ตัวสินค้าซึ่งผู้บริโภคมีสิทธิพื้นบาน
และรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ในฐานะผู้บริโภค
ส ๓.๑ ป.๔/๓ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการนาไปใช้ในการ
๕
ดาเนินชีวิตประจาวันอย่างมีดุลย
ภาพ
ส ๓.๒ ป.๔/๑ ในแต่ล่ะชุมชนย่อมมีอาชีพ สินค้า
และบริการต่างๆ ที่ผลิตในชุมชน
จึงต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันภายใน
ชุมชน จึงต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน
๖
ภายในชุมชน มีการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้สิ่งของ
ที่ผลิตในชุมชน
ส ๓.๒ ป.๔/๒ เงินมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ
๕
ในแต่ล่ะประเทศจะมีสกุลเงินที่ใช้
ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
ส ๕.๑ ป.๔/๑ แผนที่และรูปถ่ายเป็นเครื่องมือที่ใช้
แสดงลักษณะทางกายภาพ แหล่ง
๔
ทรัพยากรและสถานที่สาคัญใน
จังหวัดของตน

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

๑๓

จังหวัดของเรา

๑๔

สิ่งแวดล้อมในจังหวัด

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ส ๕.๑ ป.๔/๑ -แผนที่และรูปถ่ายเป็นเครื่องมือที่
ป.๔/๒ ใช้แสดงลักษณะทางกายภาพ
ป.๔/๓ แหล่งทรัพยากรและสถานที่สาคัญ
ในจังหวัดของตน
๘
-ลักษณะทางกายภาพส่งผลให้เกิด
แหล่งทรัพยากรและสถานที่สาคัญ
ในจังหวัด
ส ๕.๒ ป.๔/๑ -ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและ
ป.๔/๒ ทรัพยากรธรรมชาติส่งผลต่อการ
ป.๔/๓ ดาเนินชีวิตของคนในจังหวัดและ
ขณะเดียวกันการดาเนินชีวิตของ
คนในจังหวัดก็ส่งผลให้เกิดการ
๘
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ของจังหวัดด้วย
-การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมส่งผล
ต่อการดาเนินชีวิตของคนในจังหวัด
-การัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
เป็นหน้าที่ของทุกคนในจังหวัด

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑
รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูํรํวมกันอยํางสันติสุข
มาตรฐาน ส ๑.๒
เข๎าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป๕นศาสนิกชนที่ดี
และธารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป๕นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทย
และ สังคมโลกอยํางสันติสุข
มาตรฐาน ส ๒.๒
เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป๓จจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
ธารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป๕นประมุข
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส.๓.๑
เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํจากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส.๓.๒ เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ
และความจาเป๕นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข๎าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑
สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ อยํางเป๕น
ระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒
เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป๓จจุบัน ในด๎านความสัมพันธ๑
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ
และสามารถ วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส ๔.๓
เข๎าใจความเป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป๕นไทย
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑
เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ๑ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ตํอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑
ในการค๎นหาวิเคราะห๑ สรุป
และใช้ ข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข๎าใจปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิด

การสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม มีจิตสานึก และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม
เพือ่ อยูํรวํ มกันอยํางสันติสขุ
ชั้น
ตัวชี้วัด
2 1.บอกความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ
2.สรุปพุทธประวัติตั้งแตํประสูติจนถึงการออก
ผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
3.บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสาคัญของ
คัมภีร๑ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พระพุทธศาสนาเป๕นเอกลักษณ๑ของชาติไทย
สรุปพุทธประวัติ
ประสูติ
- เหตุการณ๑หลังประสูติ - แรกนาขวัญ - การศึกษา
-การอภิเษกสมรส
- เทวทูต 4 - การออกผนวช
ชื่อศาสนา ศาสดา และคัมภีร๑ของศาสนาตํางๆ
พระพุทธศาสนา
- ศาสดา : พระพุทธเจ๎า - คัมภีร๑ : พระไตรปฎก
ศาสนาอิสลาม
- ศาสดา : มุฮัมมัด
- คัมภีร๑ : อัลกุรอาน
ศริสต๑ศาสนา
- ศาสดา : พระเยซู
- คัมภีร๑ : ไบเบิล
ศาสนาฮินดู
-ศาสดา : ไมํมีศาสดา
- คัมภีร๑ : พระเวท พราหมณะ
อุปนิษัท อารัณยกะ

ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
4.บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
- ศรัทธา
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ โอวาท
ตนนับถือตามที่กาหนด
-ไมํทาชั่ว
- เบญจศีล
- ทาความดี
- เบญจธรรม - หิริ-โอตตัปปะ
- สังคหวัตถุ 4 - ฆราวาสธรรม 4
- กตัญ๒ูกตเวทีตํอครู อาจารย๑ และโรงเรียน
- มงคล 38
 กตัญ๒ู
 สงเคราะห๑ญาติพี่น๎อง
- ทาจิตให๎บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญป๓ญญา)
พุทธศาสนสุภาษิต
- นิมิตฺต สาธุรูปานกต๒ฺ๒ูกตเวทิตา : ความกตัญ๒ู
กตเวที เป๕นเครื่องหมายของคนดี
- พฺรหฺมาติ มาตาปตโร : มารดาบิดาเป๕นพรหมของ
บุตร
5.ชื่นชมและบอกแบบอยํางการดาเนินชีวิตและ พุทธสาวก พุทธสาวิกา
ข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเลํา และ
- สามเณรราหุล
ศาสนิกชนตัวอยํางตามที่กาหนด
ชาดก
วรุณชาดก -วานรินทชาดก
ศาสนิกชนตัวอยําง
สมเด็จพระญาณสังวร (สุก ไกํเถื่อน)
- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
6.ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคลใน
ตัวอยํางการกระทาความดีของตนเอง และบุคคลในครอบครัว
ครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา
และในโรงเรียน
7. เห็นคุณคําและสวดมนต๑ แผํเมตตา มีสติที่ ฝึกสวดมนต๑ไหว๎พระและแผํเมตตา
เป๕นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
- รู๎ความหมายและประโยชน๑ของสติและสมาธิ
การพัฒนาจิตตาม แนวทางของศาสนาที่ตนนับ - ฝึกสมาธิเบื้องต๎น
ถือตามที่กาหนด
- ฝึกสติเบื้องต๎นด๎วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวอยํางมีสติ
- ฝึกให๎มีสมาธิในการฟ๓ง การอําน การคิด การถาม และ
การเขียน

ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
3 1.อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา -ความสัมพันธ๑ของพระพุทธศาสนากับการดาเนินชีวิตประจาวัน
ที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป๕นรากฐานสาคัญของ
เชํน การสวดมนต๑ การทาบุญ
ใสํบาตร
วัฒนธรรมไทย
การแสดงความเคารพ การใช๎ภาษา
-พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตํอการสร๎างสรรค๑ผลงานทาง
วัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา เชํน วัด ภาพวาด
พระพุทธรูป วรรณคดี สถาป๓ตยกรรมไทย
2.สรุปพุทธประวัติตั้งแตํการบาเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด

-สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
- การบาเพ็ญเพียร -ผจญมาร
- ตรัสรู๎ - ปฐมเทศนา
- ปรินิพพาน

3.บอกความหมาย ความสาคัญของพระไตรปฎก หรือ ความสาคัญของพระไตรปฎก เชํน เป๕นแหลํงอ๎างอิงของ
คัมภีร๑ของศาสนาที่ตนนับถือ
หลักธรรมคาสอน
4.แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตาม
พระรัตนตรัย
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรม - ศรัทธา
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
โอวาท 3

(1) ไมํทาชั่ว - เบญจศีล
(2) ทาความดี
- เบญจธรรม - สติ-สัมปชัญญะ
- สังคหวัตถุ 4 - ฆราวาสธรรม 4
- อัตถะ 3 (อัตตัตถะ ปรัตถะ อุภยัตถะ) - กตัญ๒ูกตเวทีตํอชุมชนแล
- มงคล 38 (รู๎จักให๎ พูดไพเราะ อยูํใน
สิ่งแวดล๎อมที่ดี)
ทาจิตให๎บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญป๓ญญา)
พุทธศาสนสุภาษิต
-ททมาโน ปโย โหติ ผู๎ให๎ยํอมเป๕นที่รัก
-โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปลํงวาจางามยังประโยชน๑
ให๎สาเร็จ

ชั้น

ตัวชี้วัด
5.เห็นคุณคําและสวดมนต๑ แผํเมตตา มีสติที่เป๕น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

6.บอกชื่อ ความสาคัญและปฏิบัติตนได๎อยําง
เหมาะสมตํอศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล
ของศาสนาอื่นๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. -ฝึกสวดมนต๑ไหว๎พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และ
แผํเมตตา
-รู๎ความหมายและประโยชน๑ของสติและสมาธิ
-รู๎ประโยชน๑ของการฝึกสติ
-ฝึกสมาธิเบื้องต๎นด๎วยการนับลมหายใจ
-ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอยํางมีสติ
-ฝึกให๎มีสมาธิในการฟ๓ง การอําน การคิด การถาม และการ
เขียน
-ชื่อและความสาคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสน
บุคคลในพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสต๑
ศาสนา ศาสนาฮินดู
-การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตํอศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสน
บุคคลในศาสนาอื่นๆ

๗.ชื่นชมและบอกแบบอยํางการดาเนินชีวิตและข๎อคิด -พุทธสาวก พุทธสาวิกา
จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลํา และศาสนิกชน
- สามเณรสังกิจจะ
ตัวอยํางตามที่กาหนด
-ชาดก

-อารามทูสกชาดก -มหาวาณิชชาดก
-ศาสนิกชนตัวอยําง
-สมเด็จพระพุฒาจารย๑ (โต พฺรหฺมร๔สี)
-สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช
๕

๑.วิเคราะห๑ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป๕นมรดกทางวัฒนธรรม
และหลักในการพัฒนาชาติไทย

-มรดกทางวัฒนธรรมที่ได๎รับจากพระพุทธศาสนา
- มรดกทางด๎านรูปธรรมเชํนศาสนสถานโบราณวัตถุ
สถาป๓ตยกรรม
- มรดกทางด๎านจิตใจเชํนหลักธรรมคาสั่งสอนความ
เชื่อและคุณธรรมตํางๆ
-การนาพระพุทธศาสนาไปใช๎เป๕นแนวทางในการพัฒนาชาติ
ไทย
- พัฒนาด๎านกายภาพและสิ่งแวดล๎อมเชํนภาวนา 4 (กายศีลจิต
ป๓ญญา) ไตรสิกขา (ศีลสมาธิป๓ญญา)และอริยสัจ
4
- พัฒนาด๎านจิตใจเชํนหลักโอวาท 3 (ละความชั่วทาดีทาจิตใจ
ให๎บริสุทธิ์และการบริหารจิตและเจริญป๓ญญา)

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒.สรุปพุทธประวัติตั้งแตํเสด็จกรุงกบิลพัสดุ๑ จนถึงพุทธ
กิจสาคัญ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

๓.แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

๔.ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อ
การพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล๎อม

๕.เห็นคุณคําและประพฤติตนตามแบบอยํางการ
ดาเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเลํา
และศาสนิกชนตัวอยํางตามที่กาหนด

๖.อธิบายองค๑ประกอบและความสาคัญของ
พระไตรปฎกหรือคัมภีร๑ของศาสนาที่ตนนับถือ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
-โปรดพระพุทธบิดา (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ๑)
-พุทธกิจสาคัญได๎แกํโลกัตถจริยาญาตัตถจริยาและพุทธัตถ
จริยา
-พระรัตนตรัย - ศรัทธา 4
-พระพุทธ - พุทธจริยา 3
-พระธรรม - อริยสัจ 4 - หลักกรรม
-พระสงฆ๑
-ไตรสิกขา - ศีลสมาธิป๓ญญา
-โอวาท 3
-ไมํทาชั่ว - เบญจศีลท - อบายมุข 4
-ทาความดี - เบญจธรรม - บุญกิริยาวัตถุ 3 อคติ 4
- อิทธิบาท 4 - กตัญ๒ูกตเวทีตํอพระพุทธศาสนา
- มงคล 38
ใฝุรู๎ใฝุเรียน การงานไมํอากูล
อดทน
- ทาจิตให๎บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญป๓ญญา)
พุทธศาสนสุภาษิต
- วิริเยนทุกฺขมจฺเจติ : คนจะลํวงทุกข๑ได๎เพราะความเพียร
-ป๒ฺญาโลกสฺมิปชฺโชโต : ป๓ญญาคือแสงสวํางในโลก
-พุทธสาวกพุทธสาวิกา
- พระโสณโกฬิวิสะ
-ชาดก
- จูฬเสฏฐิชาดก - วัณณาโรหชาดก
-ศาสนิกชนตัวอยําง
- สมเด็จพระสังฆราช (สา)
- อาจารย๑เสถียรโพธินันทะ
-องค๑ประกอบของพระไตรปฎก
- พระสุตตันตปฎก - พระวินัยปฎก
- พระอภิธรรมปฎก
-ความสาคัญของพระไตรปฎก

ชั้น

๖

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๗.เห็นคุณคําและสวดมนต๑แผํเมตตามีสติที่เป๕นพื้นฐาน -สวดมนต๑ไหว๎พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผํเมตตา
ของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
- รู๎ความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิและป๓ญญา
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
- รู๎วิธีปฏิบัติและประโยชน๑ของการบริหารจิตและ
เจริญป๓ญญา
- ฝึกการยืนการเดินการนั่งและการนอนอยํางมีสติ
- ฝึกการกาหนดรู๎ความรู๎สึกเมื่อตาเห็นรูปหูฟ๓งเสียง
จมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสการสัมผัสสิ่งที่มากระทบ
ใจ
รับรู๎ธรรมารมณ๑
- ฝึกให๎มีสมาธิในการฟ๓งการอํานการคิดการถามและ
การเขียน
๑.วิเคราะห๑ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ -พระพุทธศาสนาในฐานะเป๕นศาสนาประจาชาติเชํนเป๕น
เป๕นศาสนาประจาชาติหรือความสาคัญของศาสนาที่
เอกลักษณ๑ของชาติไทยเป๕นรากฐานและมรดก
ตนนับถือ
ทางวัฒนธรรมไทยเป๕นศูนย๑รวมจิตใจและเป๕นหลักใน
การพัฒนาชาติไทย
๒.สรุปพุทธประวัติตั้งแตํปลงอายุสังขารจนถึงสังเวช -สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
นียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
- ปลงอายุสังขาร - ป๓จฉิมสาวก
- ปรินิพพาน - การถวายพระเพลิง
- แจกพระบรมสารีริกธาตุ- สังเวชนียสถาน
๓.วิเคราะห๑ความสาคัญและเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติ
-พระรัตนตรัย : ศรัทธา 4
ตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน
- พระพุทธ : พุทธกิจ 5
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
- พระธรรม : อริยสัจ 4
, หลักกรรม
ตามที่กาหนด
- พระสงฆ๑
-ไตรสิกขา - ศีลสมาธิป๓ญญา
-โอวาท 3
- ไมํทาชั่ว : เบญจศีล
, อบายมุข 6, อกุศลมูล 3
- ทาความดี : เบญจธรรม
, กุศลมูล 3, พละ 4,
คารวะ 6, กตัญ๒ูกตเวทีตํอพระมหากษัตริย๑ ,
มงคล 38
(มีวินัย
, การงานไมํมีโทษ, ไมํประมาทในธรรม)

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
4.ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อ -ทาจิตให๎บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญป๓ญญา)
แก๎ป๓ญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
-พุทธศาสนสุภาษิต
- สจฺเจนกิตฺตึปปฺโปติ : คนจะได๎รับเกียรติด๎วยสัจจะ
- ยถาวาทีตถาการี : พูดเชํนไรทาเชํนนั้น
-หลักธรรม : อริยสัจ 4, หลักกรรม
-โอวาท 3 : เบญจศีล– เบญจธรรม, อบายมุข 6, อกุศลมูล 3,
กุศลมูล 3
5.อธิบายหลักธรรมของศาสนาอื่นๆโดยสังเขป
-หลักธรรมสาคัญของศาสนาตํางๆ
- พระพุทธศาสนา : อริยสัจ4, โอวาท3ฯลฯ
- ศาสนาอิสลาม : หลักศรัทธา, หลักปฏิบัติ, หลัก
จริยธรรม
- คริสต๑ศาสนา : บัญญัติ10ประการ
-ศาสนพิธีของศาสนาตํางๆ
๖.เห็นคุณคําและประพฤติตนตามแบบอยํางการ
-พุทธสาวกพุทธสาวิกา
ดาเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเลํา
- พระราธะ
และศาสนิกชนตัวอยํางตามที่กาหนด
-ชาดก
- ทีฆีติโกสลชาดก
- สัพพทาฐิชาดก
-ศาสนิกชนตัวอยําง
- พํอขุนรามคาแหงมหาราช
- สมเด็จพระมหาสมณเจ๎ากรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส
๗.ชื่นชมการทาความดีของบุคคลในประเทศตามหลัก -ตัวอยํางการกระทาความดีของบุคคลในประเทศ
ศาสนาพร๎อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต

ชั้น

ตัวชี้วัด
๘.เห็นคุณคําและสวดมนต๑แผํเมตตาและบริหารจิต
เจริญป๓ญญามีสติที่เป๕นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด

๙.อธิบายลักษณะสาคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของ
ศาสนาอื่นๆและปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสมเมื่อต๎อง
เข๎ารํวมพิธี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-ฝึกสวดมนต๑ไหว๎พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผํเมตตา
- รู๎ความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิและ
ป๓ญญา
- รู๎วิธีปฏิบัติและประโยชน๑ของการบริหารจิตและ
เจริญป๓ญญา
- ฝึกการยืนการเดินการนั่งและการนอนอยํางมี
สติ
- ฝึกการกาหนดรู๎ความรู๎สึกเมื่อตาเห็นรูปหูฟ๓ง
เสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสสิ่งที่มา
กระทบใจ
รับรู๎ธรรมารมณ๑
- ฝึกให๎มีสมาธิในการฟ๓งการอํานการคิดการถาม
และการเขียน
-ศาสนพิธีของศาสนาตํางๆ
- พระพุทธศาสนา
: ศาสนาพิธีที่เป๕นพุทธบัญญัติเชํนบรรพชาอุปสมบท
: ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเชํนทาบุญพิธี
เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
- ศาสนาอิสลามเชํนการละหมาดการถือศีลอดการบาเพ็ญ
ฮัจญ๑ฯลฯ
- คริสต๑ศาสนาเชํนศีลล๎างบาปศีลอภัยบาปศีลกาลังศีลมหา
สนิทฯลฯ
- ศาสนาฮินดูเชํนพิธีศราทธ๑พิธีบูชาเทวา

มาตรฐาน ส ๑.๒ เข๎าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป๕นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษา
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ชั้น
2

ตัวชี้วัด
1.ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนดได๎ถูกต๎อง

2.ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดได๎ถูกต๎อง
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ
-การพนมมือ
-การไหว๎
-การกราบ
-การนั่ง
-การยืน การเดิน
การเข๎ารํวมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทาง
พุทธศาสนา
- ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย
- การทาบุญตักบาตร

๑.ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอสาวก ศาสนสถาน
ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนดได๎
ถูกต๎อง

ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ
- การลุกขึ้นยืนรับ
- การรับ สํงสิ่งของแกํพระภิกษุ - มรรยาทในการสนทนา
- การสารวมกิริยามารยาท
- การแตํงกายที่เหมาะสมเมื่ออยูํในวัดและ
พุทธสถาน
- การดูแลรักษาศาสนวัตถุและศาสนสถาน

๒.เห็นคุณคําและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม
และวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดได๎ถูกต๎อง

ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
- การอาราธนาศีล - การสมาทานศีล
- เครื่องประกอบโต๏ะหมูํบูชา การจัดโต๏ะหมูํ
บูชา

๓.แสดงตนเป๕นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป๕นศา
สนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

ความเป๕นมาของการแสดงตนเป๕นพุทธมามกะ
การแสดงตนเป๕นพุทธมามกะ
- ขั้นเตรียมการ - ขั้นพิธีการ

ชั้น
๕

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑.จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออยํางเรียบ
-การจัดพิธีกรรมที่เรียบงํายประหยัดมีประโยชน๑และถูกต๎อง
งํายมีประโยชน๑และปฏิบัติตนถูกต๎อง
ตามหลักทางศาสนาที่ตนนับถือ
-การมีสํวนรํวมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพิธี
พิธีกรรมทางศาสนา
-พิธีถวายสังฆทานเครื่องสังฆทาน
-ระเบียบพิธีในการทาบุญงานมงคล
๒.ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันสาคัญทาง -ประโยชน๑ของการเข๎ารํวมศาสนพิธีพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
ศาสนาตามที่กาหนดและอภิปรายประโยชน๑ที่
กิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
ได๎รับจากการเข๎ารํวมกิจกรรม
๓.มีมรรยาทของความเป๕นศาสนิกชนที่ดีตามที่
กาหนด

๖

๑.อธิบายความรู๎เกี่ยวกับสถานที่ตํางๆในศาสน
สถานและปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสม
๒.มีมรรยาทของความเป๕นศาสนิกชนที่ดีตามที่
กาหนด

๓.อธิบายประโยชน๑ของการเข๎ารํวมในศาสนพิธี
พิธีกรรมและกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
ตามที่กาหนดและปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง

๔.แสดงตนเป๕นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป๕นศา
สนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

-มรรยาทของศาสนิกชน
- การกราบพระรัตนตรัย
- การไหวบิดามารดาครูอาจารย๑ผู๎ที่เคารพนับถือ
- การกราบศพ
-ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับสถานที่ตํางๆภายในวัดเชํนเขต
พุทธาวาสสังฆาวาส
-การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด
-มรรยาทของศาสนิกชน
- การถวายของแดํพระภิกษุ
- การปฏิบัติตนในขณะฟ๓งธรรม
- การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพื่อ
ประโยชน๑ตํอศาสนา
-ทบทวนการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและอาราธนาพระ
ปริตร
-พิธีทอดผ๎าปุา
-พิธีทอดกฐิน
-ระเบียบพิธีในการทาบุญงานอวมงคล
-การปฏิบัติตนที่ถูกต๎องในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันสาคัญทาง
ศาสนาเชํนวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา
วันอัฐมีบูชาวันอาสาฬหบูชาวันธรรมสวนะ
-ประโยชน๑ของการเข๎ารํวมในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันสาคัญ
ทางศาสนา
-การแสดงตนเป๕นพุทธมามกะ
- ขั้นเตรียมการ
- ขั้นพิธีการ

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป๕นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงามและธารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยําง
สันติสุข
ชั้น
2

ตัวชี้วัด
1.ปฏิบัติตนตามข๎อตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ และหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-ข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติในครอบครัว
โรงเรียน สถานที่สาธารณะ เชํน โรงภาพยนตร๑โบราณสถาน
ฯลฯ

2.แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด
ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกตํางกัน โดยปราศจากอคติ

-การยอมรับความแตกตํางของคนในสังคมเรื่องความคิด ความ
เชื่อ ความสามารถ และการปฏิบัติตนของบุคคลอื่นที่แตกตําง
กัน เชํน
- บุคคลยํอมมีความคิดที่มีเหตุผล
- การปฏิบัติตนตามพิธีกรรม ตามความเชื่อของบุคคล
- บุคคลยํอมมีความสามารถแตกตํางกัน
- ไมํพูดหรือแสดงอาการดูถูก รังเกียจผู๎อื่นในเรื่องของ
รูปรําง หน๎าตา สีผม สีผิว ที่แตกตํางกัน

3.เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู๎อื่น - สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู๎อื่น เชํน
- เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
- สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรํางกาย
- สิทธิในทรัพย๑สิน
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4.ปฏิบัติตนตามมรรยาทไทย

- กิริยามรรยาทไทยเกี่ยวกับความเคารพ การยืน การเดิน
การนั่ง การพูด การทักทาย การแตํงกาย

5.อธิบายความสัมพันธ๑ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป๕นสํวนหนึ่ง
ของชุมชน

ความสัมพันธ๑ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน เชํน
การชํวยเหลือกิจกรรมของชุมชน

๑.สรุปประโยชน๑และปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและท๎องถิ่น

-ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว เชํน การแสดงความ
เคารพและการเชื่อฟ๓งผู๎ใหญํ การกระทา
กิจกรรมรํวมกันในครอบครัว
-ประเพณีและวัฒนธรรมในท๎องถิ่น เชํน การเข๎ารํวมประเพณี
ทางศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
-ประโยชน๑ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว

และท๎องถิ่น

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒.บอกพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของตนเองและ
ผู๎อื่นที่อยูํในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย

๓.อธิบายความสาคัญของวันหยุดราชการที่สาคัญ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-พฤติกรรมของตนเองและเพื่อนๆ ในชีวิตประจาวัน เชํน การ
ทักทาย การทาความเคารพ
การปฏิบัติ
ตามศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช๎
ภาษา (ภาษาถิ่นกับภาษาราชการ
และ
ภาษาอื่นๆ ฯลฯ)
-สาเหตุที่ทาให๎พฤติกรรมการดาเนินชีวิตในป๓จจุบันของ
นักเรียนและผู๎อื่นแตกตํางกัน
วันหยุดราชการที่สาคัญ เชํน
- วันหยุดเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย๑
เชํน วันจักรี วันรัฐธรรมนูญ วันปยมหาราช
วันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ วันเฉลิม
พระชนมพรรษา
- วันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนา เชํน วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข๎าพรรษา
- วันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย เชํน วันสงกรานต๑ วันพืชมงคล

๔.ยกตัวอยํางบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป๕นประโยชน๑แกํ -บุคคลที่มีผลงานเป๕นประโยชน๑แกํชุมชนและท๎องถิ่นของตนเอง
ชุมชนและท๎องถิ่นของตน
-ลักษณะผลงานที่เป๕นประโยชน๑แกํชุมชนและท๎องถิ่น

๕

๑.ยกตัวอยํางและปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาท -สถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพหน๎าที่ของพลเมืองดีเชํนเคารพ
สิทธิเสรีภาพและหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดี

เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย๑
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ๑
ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติตนตามกฎหมาย
-คุณลักษณะของพลเมืองดีเชํนมุมานะทาประโยชน๑เพื่อสํวน
รํวมมีคํานิยมประชาธิปไตยมีคุณธรรม
๒.เสนอวิธีการปกปูองคุ๎มครองตนเองหรือผู๎อื่นจาก -เหตุการณ๑ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคม
การละเมิดสิทธิเด็ก
-แนวทางการปกปูองคุ๎มครองตนเองและผู๎อื่นจากการละเมิด
สิทธิเด็ก
-การปกปูองคุ๎มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๓.เห็นคุณคําวัฒนธรรมไทยที่มีผลตํอการดาเนิน -วัฒนธรรมไทยที่มีผลตํอการดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
ชีวิตในสังคมไทย
-คุณคําของวัฒนธรรมไทยกับการดาเนินชีวิต
-ความสาคัญของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
-ตัวอยํางภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในชุมชนของตน
4.มีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑และเผยแพรํภูมิป๓ญญา -การอนุรักษ๑และเผยแพรํภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของชุมชน
ท๎องถิ่นของชุมชน

๖

๑.ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจาวันของครอบครัวและชุมชน

-กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจาวันของครอบครัวและชุมชน
เชํน
- กฎหมายจราจร
- กฎหมายยาเสพติดให๎โทษ
- กฎหมายทะเบียนราษฎร
- เทศบัญญัติข๎อบัญญัติอบต. อบจ.
-ประโยชน๑ของการปฏิบัติตนหรือเคารพกฎหมายดังกลําว
2.วิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
-ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม
กาลเวลาและดารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
-การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผลตํอตนเองและ
สังคมไทย
-แนวทางการดารงรักษาวัฒนธรรมไทย
๓.แสดงออกถึงมรรยาทไทยได๎เหมาะสมถูก
-ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม
กาลเทศะ
-การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผลตํอตนเองและ
สังคมไทย
-แนวทางการดารงรักษาวัฒนธรรมไทย
๔.อธิบายคุณคําทางวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน
-ประโยชน๑และคุณคําทางวัฒนธรรม
ระหวํางกลุํมคนในสังคมไทย
-ความแตกตํางทางวัฒนธรรมระหวํางกลุํมคนภาคตํางๆใน
สังคมไทย
-แนวทางการรักษาวัฒนธรรม
๖.ติดตามข๎อมูลขําวสารเหตุการณ๑ตํางๆใน
-แหลํงข๎อมูลขําวสารเหตุการณ๑ตํางๆเชํนจากวิทยุโทรทัศน๑
ชีวิตประจาวันเลือกรับและใช๎ข๎อมูลขําวสารในการ
หนังสือพิมพ๑แหลํงขําวตํางๆ
เรียนรู๎ได๎เหมาะสม
จากหอจดหมายเหตุสถานการณ๑จริงหรือจดหมายเหตุ
-ประโยชน๑จากการติดตามข๎อมูลขําวสารเหตุการณ๑ตํางๆ
-หลักการเลือกรับและใช๎ข๎อมูลขําวสารจากสื่อตํางๆรวมทั้งสื่อที่
ไร๎พรมแดน

มาตรฐาน ส ๒.๒ เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป๓จจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา
ไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข
ชั้น
2

ตัวชี้วัด
1.ระบุผู๎มีบทบาท อานาจในการตัดสินใจใน
โรงเรียน และชุมชน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ผู๎มีบทบาท อานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน เชํน
ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎นาท๎องถิ่น กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน

3

๑.ระบุบทบาทหน๎าที่ของสมาชิกของชุมชนในการ -บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในชุมชน
มีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ตามกระบวนการ
-การมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
-การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง

-วิธีการเลือกตัวแทนอยํางถูกต๎องและเหมาะสม
๒.วิเคราะห๑ความแตกตํางของกระบวนการการ
-การตัดสินใจของบุคคล และกลุํมที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ตัดสินใจในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน โดย
ชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน
วิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออก
เสียง
๓.ยกตัวอยํางการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เชํน การเลือกหัวหน๎าห๎อง
โรงเรียน และชุมชนที่เป๕นผลจากการตัดสินใจของ
คณะกรรมการห๎องเรียน
บุคคลและกลุํม
- การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เชํน การเลือกประธานนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน
- การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เชํน การเลือกผู๎ใหญํบ๎าน
กานัน สมาชิก อบต. อบจ.
๕

๖

๑.อธิบายโครงสร๎าง อานาจหน๎าที่ และ
ความสาคัญของการปกครองสํวนท๎องถิ่น

-โครงสร๎างการปกครองสํวนท๎องถิ่นเชํนอบต. อบจเทศบาลและ
การปกครองพิเศษเชํนพัทยา
กรุงเทพมหานคร
-อานาจหน๎าที่และความสาคัญของการปกครองสํวนท๎องถิ่น
๒.ระบุบทบาท หน๎าที่ และวิธีการเข๎าดารง
-บทบาทหน๎าที่และวิธีการเข๎าดารงตาแหนํงของผู๎บริหาร
ตาแหนํงของผู๎บริหารท๎องถิ่น
ท๎องถิ่นเชํนนายกอบต. นายกเทศมนตรี
นายกอบจ. ผู๎วําราชการกทม.
๓.วิเคราะห๑ประโยชน๑ที่ชุมชนจะได๎รับจากองค๑กร -องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับบริการสาธารณประโยชน๑ใน
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
ชุมชน
๑.เปรียบเทียบบทบาท หน๎าที่ขององค๑กรปกครอง -บทบาทหน๎าที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและรัฐบาล
สํวนท๎องถิ่นและรัฐบาล
๒.มีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ที่สํงเสริม
ประชาธิปไตยในท๎องถิ่นและประเทศ

-กิจกรรมตํางๆเพื่อสํงเสริมประชาธิปไตยในท๎องถิ่นและ
ประเทศ
-การมีสํวนรํวมในการออกกฎหมายระเบียบกติกาการเลือกตั้ง

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓.อภิปรายบทบาท ความสาคัญในการใช๎สิทธิ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-สอดสํองดูแลผู๎มีพฤติกรรมการกระทาผิดการเลือกตั้งและแจ๎ง
ตํอเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ
-ตรวจสอบคุณสมบัติ
-การใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช๎
ทรัพยากร ที่มีอยูํจากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ
ชั้น
2

ตัวชี้วัด
1.ระบุทรัพยากรที่นามาผลิตสินค๎าและ
บริการที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน

2. บอกที่มาของรายได๎และรายจํายของ
ตนเองและครอบครัว
3.บันทึกรายรับ รายจํายของตนเอง

4. สรุปผลดีของการใช๎จํายที่เหมาะสมกับ
รายได๎และการออม

3

๑.จาแนกความต๎องการและความจาเป๕นในการใช๎
สินค๎าและบริการในการดารงชีวิต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ทรัพยากรที่นามาใช๎ในการผลิตสินค๎าและบริการที่ใช๎ใน
ครอบครัวและโรงเรียน เชํน ดินสอและกระดาษที่ผลิตจากไม๎
รวมทั้งเครื่องจักรและแรงงานการผลิต
- ผลของการใช๎ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายที่มีตํอราคา
คุณคํา และประโยชน๑ของสินค๎าและบริการ รวมทั้งสิ่งแวดล๎อม
- การประกอบอาชีพของครอบครัว
- การแสวงหารายได๎ที่สุจริตและเหมาะสม
- รายได๎และรายจํายในภาพรวมของครอบครัว
- รายได๎และรายจํายของตนเอง
- วิธีการทาบัญชีรายรับ-รายจํายของตนเองอยํางงํายๆ
- รายการของรายรับที่เป๕นรายได๎ที่เหมาะสมและไมํเหมาะสม
- รายการของรายจํายที่เหมาะสมและไมํเหมาะสม
- ที่มาของรายได๎ที่สุจริต
- การใช๎จํายที่เหมาะสม
- ผลดีของการใช๎จํายที่เหมาะสมกับรายได๎
- การออมและผลดีของการออม
- การนาเงินที่ออมมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ เชํน การชํวยเหลือสา
ธารณกุศล
-สินค๎าที่จาเป๕นในการดารงชีวิตที่เรียกวําป๓จจัย 4
-สินค๎าที่เป๕นความต๎องการของมนุษย๑ อาจเป๕นสินค๎าที่จาเป๕น
หรือไมํจาเป๕นตํอการดารงชีวิต
-ประโยชน๑และคุณคําของสินค๎าและบริการที่สนองความ
ต๎องการของมนุษย๑
-หลักการเลือกสินค๎าที่จาเป๕น

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒.วิเคราะห๑การใช๎จํายของตนเอง

๕

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-ใช๎บัญชีรับจํายวิเคราะห๑การใช๎จํายที่จาเป๕นและเหมาะสม
-วางแผนการใช๎จํายเงินของตนเอง
-วางแผนการแสวงหารายได๎ที่สุจริตและเหมาะสม
-วางแผนการนาเงินที่เหลือจํายมาใช๎อยํางเหมาะสม

๓.อธิบายได๎วําทรัพยากรที่มีอยูํจากัดมีผลตํอการ
ผลิตและบริโภคสินค๎าและบริการ

-ความหมายของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค
-ป๓ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความหายากของ
ทรัพยากรกับความต๎องการของมนุษย๑ที่มีไมํ
จากัด

1.อธิบายป๓จจัยการผลิตสินค๎าและบริการ

-ความหมายและประเภทของป๓จจัยการผลิตประกอบด๎วยที่ดิน
แรงงานทุนและผู๎ประกอบการ
-เทคโนโลยีในการผลิตสินค๎าและบริการ
-ป๓จจัยอื่นๆเชํนราคาน้ามันวัตถุดิบ
-พฤติกรรมของผู๎บริโภค
-ตัวอยํางการผลิตสินค๎าและบริการที่มีอยูํในท๎องถิ่นหรือแหลํง
ผลิตสินค๎าและบริการในชุมชน
-หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
-การประยุกต๑ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมตํางๆ
ในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
เชํนการประหยัดพลังงานและคําใช๎จํายในบ๎านโรงเรียนการวาง
แผนการผลิตสินค๎าและบริการ
เพื่อลดความสูญเสียทุกประเภทการใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
-ตัวอยํางการผลิตสินค๎าและบริการในชุมชนเชํนหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑หรือโอท็อป
-หลักการและประโยชน๑ของสหกรณ๑
-ประเภทของสหกรณ๑โดยสังเขป
-สหกรณ๑ในโรงเรียน (เน๎นฝึกปฏิบัติจริง)
-การประยุกต๑หลักการของสหกรณ๑มาใช๎ในชีวิตประจาวัน

2.ประยุกต๑ใช๎แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการทากิจกรรมตํางๆในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน

3.อธิบายหลักการสาคัญและประโยชน๑ของ
สหกรณ๑

ชั้น
๖

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑.อธิบายบทบาทของผู๎ผลิตที่มีความรับผิดชอบ
-บทบาทของผู๎ผลิตที่มีคุณภาพเชํนคานึงถึงสิ่งแวดล๎อมมี
จรรยาบรรณความรับผิดชอบตํอสังคมวางแผน
กํอน เริ่มลงมือทากิจกรรมตํางๆเพื่อลด
ความผิดพลาดและการสูญเสียฯลฯ
1. -ทัศนคติในการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. -ประโยชน๑ของการผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพ
๒.อธิบายบทบาทของผู๎บริโภคที่รู๎เทําทัน
-พฤติกรรมของผู๎บริโภคที่บกพรํอง
-คุณคําและประโยชน๑ของผู๎บริโภคที่รู๎เทําทันที่มีตํอตนเอง
ครอบครัวและสังคม
๓.บอกวิธีและประโยชน๑ของการใช๎ทรัพยากรอยําง -ความหมายและความจาเป๕นของทรัพยากร
ยั่งยืน
-หลักการและวิธีใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด (ลดการ
สูญเสียทุกประเภท)
-วิธีการสร๎างจิตสานึกให๎คนในชาติรู๎คุณคําของทรัพยากรที่มีอยูํ
จากัด
-วางแผนการใช๎ทรัพยากรโดยประยุกต๑เทคนิคและวิธีการใหมํๆ
ให๎เกิดประโยชน๑แกํสํวนรวมและ
ประเทศชาติและทันกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข๎าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและ
ความจาเป๕นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ชั้น
2

ตัวชี้วัด
1.อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ
โดยวิธีตํางๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ความหมายและความสาคัญของสินค๎าและบริการ และการ
แลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ
- ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการโดยไมํใช๎เงิน
รวมทั้งการแบํงป๓น การชํวยเหลือ
- ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการโดยการใช๎เงิน
- ความหมายและบทบาทของผู๎ซื้อและผู๎ขาย ผู๎ผลิต และ
ผู๎บริโภคพอสังเขป

ชั้น

3

๕

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
2.บอกความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย -ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขายในการกาหนดราคาสินค๎า
และบริการ
-ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขายทาให๎สังคมสงบสุขและ
ประเทศมั่นคง
๑.๑.บอกความสาคัญของภาษีและบทบาทของ
-ความหมายและความสาคัญของภาษีที่รัฐนามาสร๎างความ
ประชาชนในการเสียภาษี
เจริญและให๎บริการแกํประชาชน
-ตัวอยํางของภาษี เชํน
- ภาษีทางตรง เชํน ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ภาษีนิติ
บุคคล
- ภาษีทางอ๎อม เชํน ภาษีการขายทั่วไทย ได๎แกํ
ภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีการค๎า ฯลฯ
-บทบาทหน๎าที่ของประชาชนในการเสียภาษี
๑.๒.อธิบายเหตุผลการแขํงขันทางการค๎าที่มีผลทา -ความสาคัญและผลกระทบของการแขํงขันทางการค๎าที่มีผลทา
ให๎ราคาสินค๎าลดลง
ให๎ราคาสินค๎าลดลง
๑.อธิบายบทบาทหน๎าที่เบื้องต๎นของธนาคาร
-บทบาทหน๎าที่ของธนาคารโดยสังเขป

๒.จาแนกผลดีและผลเสียของการกู๎ยืม

3.อธิบายบทบาทหน๎าที่เบื้องต๎นของธนาคาร

๔.จาแนกผลดีและผลเสียของการกู๎ยืม

-ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยกู๎ยืม
-การฝากเงิน/การถอนเงิน
-ผลดีและผลเสียของการกู๎ยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบที่มี
ตํอระบบเศรษฐกิจเชํนการเสียดอกเบี้ย
-การลงทุนการซื้อของอุปโภคเพิ่มขึ้นที่นาไปสูํความฟุูงเฟูอ
ฟุุมเฟือย
-บทบาทหน๎าที่ของธนาคารโดยสังเขป
-ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยกู๎ยืม
-การฝากเงิน/การถอนเงิน
-ผลดีและผลเสียของการกู๎ยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบที่มี
ตํอระบบเศรษฐกิจเชํนการเสียดอกเบี้ย
การลงทุนการซื้อของอุปโภคเพิ่มขึ้นที่นาไปสูํความ
ฟุูงเฟูอฟุุมเฟือย

ชั้น
๖

ตัวชี้วัด
๑.๑อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ผลิตผู๎บริโภค
ธนาคารและรัฐบาล

๑.๒. ยกตัวอยํางการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจ
ภายในท๎องถิ่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ผลิตผู๎บริโภคธนาคารและรัฐบาลที่มีตํอ
ระบบเศรษฐกิจอยํางสังเขปเชํนการแลกเปลี่ยน
สินค๎าและบริการรายได๎และรายจํายการออมกับธนาคาร
การลงทุน
-แผนผังแสดงความสัมพันธ๑ของหนํวยเศรษฐกิจ
-ภาษีและหนํวยงานที่จัดเก็บภาษี
-สิทธิของผู๎บริโภคและสิทธิของผู๎ใช๎แรงงานในประเทศไทย
-การหารายได๎รายจํายการออมการลงทุนซึ่งแสดงความสัมพันธ๑
ระหวํางผู๎ผลิตผู๎บริโภคและรัฐบาล
-การรวมกลุํมเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสานประโยชน๑ในท๎องถิ่นเชํน
กลุํมออมทรัพย๑กลุํมแมํบ๎านกองทุนหมูํบ๎าน

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ๑ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตํอกันและ
กัน ในระบบของธรรมชาติ ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ในการค๎นหา
วิเคราะห๑ สรุป และใช๎ข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ
ชั้น
2

3

ตัวชี้วัด
1.ระบุสิ่งตํางๆ ที่เป๕นธรรมชาติกับที่มนุษย๑
สร๎างขึ้น ซึ่งปรากฏระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- สิ่งตํางๆ ที่เป๕นธรรมชาติกับที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ซึ่งปรากฏ
ระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน

2.ระบุตาแหนํงอยํางงํายและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งตํางๆ ที่ปรากฏในลูกโลก
แผนที่ แผนผัง

- ตาแหนํงอยํางงํายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งตํางๆ
ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถําย เชํน ภูเขา ที่
ราบ แมํน้า ต๎นไม๎ อากาศ ทะเล

3.อธิบายความสัมพันธ๑ของปรากฏการณ๑
ระหวํางโลก ดวงอาทิตย๑ และดวงจันทร๑

-ความสัมพันธ๑ของปรากฏการณ๑ระหวํางโลก ดวงอาทิตย๑ และ
ดวงจันทร๑เชํน ข๎างขึ้น ข๎างแรม ฤดูกาลตํางๆ

๑.ใช๎แผนที่ แผนผัง และภาพถํายในการหาข๎อมูล
ทางภูมิศาสตร๑ในชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

-แผนที่ แผนผัง และภาพถําย
-ความสัมพันธ๑ของตาแหนํง ระยะ ทิศทาง

๒.เขียนแผนผังงํายๆ เพื่อแสดงตาแหนํงที่ตั้งของ
สถานที่สาคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน

-ตาแหนํงที่ตั้งสัมพันธ๑ของสถานที่สาคัญในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน เชํน สถานที่ราชการ อาเภอ ตลาด
โรงพยาบาล ไปรษณีย๑ ฯลฯ

ชั้น

ตัวชี้วัด
๑.๓.บอกความสัมพันธ๑ของลักษณะกายภาพกับ
ลักษณะทางสังคมของชุมชน

๕

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลตํอสภาพสังคมในชุมชน

๑.๑.รู๎ตาแหนํง (พิกัดภูมิศาสตร๑ละติจูดลองจิจูด) -ตาแหนํง (พิกัดภูมิศาสตร๑ละติจูดลองจิจูด) ระยะทิศทางของ
ระยะทิศทางของภูมิภาคตนเอง
ภูมิภาคของตนเอง
๑.๒.ระบุลักษณะภูมิลักษณ๑ที่สาคัญในภูมิภาคของ -ภูมิลักษณ๑ที่สาคัญในภูมิภาคของตนเองเชํนแมํน้าภูเขาปุาไม๎
ตนเองในแผนที่
๑.๓.อธิบายความสัมพันธ๑ของลักษณะทาง
-ความสัมพันธ๑ของลักษณะทางกายภาพ (ภูมิลักษณ๑และ
กายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของ
ภูมิอากาศ) และลักษณะทางสังคม (ภูมิสังคม)
ตนเอง

ในภูมิภาคของตนเอง
๑.๔.รู๎ตาแหนํง (พิกัดภูมิศาสตร๑ละติจูดลองจิจูด) -ตาแหนํง (พิกัดภูมิศาสตร๑ละติจูดลองจิจูด) ระยะทิศทางของ
ระยะทิศทางของภูมิภาคตนเอง
ภูมิภาคของตนเอง
๑.๕.ระบุลักษณะภูมิลักษณ๑ที่สาคัญในภูมิภาคของ -ภูมิลักษณ๑ที่สาคัญในภูมิภาคของตนเองเชํนแมํน้าภูเขาปุาไม๎
ตนเองในแผนที่
๑.๖.อธิบายความสัมพันธ๑ของลักษณะทาง
กายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของ
ตนเอง

๖

๑.๑.ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ (แผนที่ภาพถําย
ชนิดตํางๆ) ระบุลักษณะสาคัญทางกายภาพและ
สังคมของประเทศ
๑.๒.ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ (แผนที่ภาพถําย
ชนิดตํางๆ) ระบุลักษณะสาคัญทางกายภาพและ
สังคมของประเทศ
๑.๓.อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติของ
ประเทศ
๑.๔.อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติของ
ประเทศ

-ความสัมพันธ๑ของลักษณะทางกายภาพ (ภูมิลักษณ๑และ
ภูมิอากาศ) และลักษณะทางสังคม (ภูมิสังคม)
ในภูมิภาคของตนเอง
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ (แผนที่ภาพถํายชนิดตํางๆ) ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพของประเทศ
-เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ (แผนที่ภาพถํายชนิดตํางๆ) ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพของประเทศ
-ความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ๑ทาง

ธรรมชาติของประเทศเชํนอุทกภัยแผํนดินไหววาตภัย
-ภูมิลักษณ๑ที่มีอิทธิพลตํอภูมิสังคมของประเทศไทย
-ความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ๑ทาง
ธรรมชาติของประเทศเชํนอุทกภัยแผํนดินไหววาตภัย
-ภูมิลักษณ๑ที่มีตํอภูมิสังคมของประเทศไทย

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข๎าใจปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิด
การสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชั้น
2

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความสาคัญและคุณคําของ
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและทางสังคม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- คุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ เชํน การประกอบอาชีพ
- คุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางสังคม เชํน สิ่งปลูกสร๎างเพื่อการ
ดารงชีพ

2. แยกแยะและใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎ -ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ
แล๎วไมํหมดไปและที่ใช๎แล๎วหมดไปได๎อยําง -ประเภททรัพยากรธรรมชาติ
คุ๎มคํา
- ใช๎แล๎วหมดไป เชํน แรํ
- ใช๎แล๎วไมํหมด เชํน บรรยากาศ น้า
- ใช๎แล๎วมีการเกิดขึ้นมาทดแทนหรือรักษาไว๎ได๎ เชํน ดิน
ปุาไม๎ สัตว๑ปุา
- วิธีใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา

3

3. มีสํวนรํวมในการฟื๗นฟู ปรับปรุง
สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนและชุมชน

- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม
- การรักษาและฟื๗นฟูสิ่งแวดล๎อม

4.อธิบายความสัมพันธ๑ของฤดูกาลกับการ
ดาเนินชีวิตของมนุษย๑

- ความสัมพันธ๑ของฤดูกาลกับการดาเนินชีวิตของมนุษย๑

๑.เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อม
ในชุมชนจากอดีตถึงป๓จจุบัน
๑.๒.อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต๎องการ
พื้นฐานของมนุษย๑ และการประกอบอาชีพ

-สภาพแวดล๎อมในชุมชนในอดีตและป๓จจุบัน

๓.อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการกํอให๎เกิด
มลพิษโดยมนุษย๑
๔.อธิบายความแตกตํางของเมืองและชนบท

-มลพิษที่เกิดจากการกระทาของมนุษย๑

๕.ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชน

-การเพิ่มและสูญเสียสิ่งแวดล๎อมทาให๎ชุมชนเปลี่ยนแปลง

-การพึ่งพาสิ่งแวดล๎อมในการดารงชีวิตของมนุษย๑ เชํน การ
คมนาคม บ๎านเรือน และการประกอบอาชีพใน
ชุมชน
-การประกอบอาชีพที่เป๕นผลมาจากสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ
ในชุมชน

-ลักษณะของเมืองและชนบท

ชั้น
๕

๖

ตัวชี้วัด
๑.วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลตํอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย๎าย
ถิ่นของประชากร
ในภูมิภาค
๒.อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่
กํอให๎เกิดวิถีชีวิตและการสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม
ในภูมิภาค
๓.นาเสนอตัวอยํางที่สะท๎อนให๎เห็นผลจากการ
รักษาและการทาลายสภาพแวดล๎อมและเสนอ
แนวคิดในการรักษา
สภาพแวดล๎อมในภูมิภาค
๑.วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อม
ทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมใน
ประเทศ
๒.อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากอดีตถึงป๓จจุบันและผลที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น
๓.จัดทาแผนการใช๎ทรัพยากรในชุมชน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตํอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย๎ายถิ่น

ของประชากรในภูมิภาค
-อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่กํอให๎เกิดวิถีชีวิตและการสร๎างสรรค๑
วัฒนธรรมในภูมิภาค
-ผลจากการรักษาและการทาลายสภาพแวดล๎อม
-แนวทางการอนุรักษ๑และรักษาสภาพแวดล๎อมในภูมิภาค

-สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมในประเทศ
-ความสัมพันธ๑และผลกระทบ
-ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศจาก

อดีตถึงป๓จจุบันและผลที่เกิดขึ้น (ประชากรเศรษฐกิจ
สังคมอาชีพและวัฒนธรรม)
-แนวทางการใช๎ทรัพยากรของคนในชุมชนให๎ใช๎ได๎นานขึ้นโดยมีจิตสานึก
รู๎คุณคําของทรัพยากร
-แผนอนุรักษ๑ทรัพยากรในชุมชนหรือแผนอนุรักษ๑

คาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ลาดับ ชื่อหน่วยการ
ที่
เรียน
1 ศาสนานํารู๎

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
ส 1.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/7

2

หลักธรรมนา
ความสุข

ส 1.1 ป.2/4

3

เราต๎องทาดี

ส 1.1 ป.2/3
ป.2/5

4

ชาวพุทธที่ดี

ส 1.1ป.2/6
ส 1.2 ป.2/1
ป.2/2

5

กฎของการอยูํ
รํวมกัน

ส 2.1 ป.2/1
ป.2/3
ป.2/4

สาระสาคัญ
ศาสนาทุกศาสนาล๎วนแตํมีความสาคัญ
และเป๕นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให๎กระทาความดี
ซึ่งศาสนิกชนทุกคนพึงศึกษาประวัติศาสดาของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และนาแบบอยํางที่ดีไปเป๕น
แนวปฏิบัติตน
การเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ด๎วยการไมํทาชั่ว ทา
ความดี ทาจิตใจให๎บริสุทธิ์ ยํอมทาให๎ผู๎
ปฏิบัติดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต๎อง

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1

2

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคาสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และการศึกษาการทา
ความดีของบุคคลจากตัวอยํางตํางๆ รวมทั้ง
เห็นคุณคําของการทาความดีเหลํานั้น ชํวย
ให๎พัฒนาตนเพื่อการอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบ
สุขในสังคม
ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนตามมรรยาทชาว
พุทธ ศาสนพิธี พีธีกรรม และวันสาคัญทาง
ศาสนาได๎ถูกต๎อง และสวดมนต๑ แผํเมตตา มี
สติที่เป๕นพื้นฐานของสมาธิ

4

ข๎อตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย เป๕นสิ่งที่
กาหนดขึ้นเป๕นข๎อปฏิบัติหรือข๎อบังคับในการ
อยูํรํวมกัน เพื่อให๎คนจานวนมากสามารถอยูํ
รํวมกันได๎โดยไมํขัดแย๎งกัน โดยจะต๎อง
ยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติ
ของบุคคลอื่นที่แตกตํางกันโดยปราศจาก
อคติตลอดทั้งต๎องเคารพในสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู๎อื่น

8

6

ลาดับ ชื่อหน่วยการ
ที่
เรียน
6 เด็กดีมีมรรยาท

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
ส 2.1 ป.2/2

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
การปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยเกี่ยวกับความ
6
เคารพ การยืน การเดิน การฟ๓ง การทักทาย
การแตํงกายอยํางเหมาะสม ยํอมทาให๎เป๕นผู๎ที่
มีบุคลิกภาพที่ดี เป๕นที่ยอมรับของสังคม

ชุมชนจาเป๕นจะต๎องมีผู๎นาคอยดูแล เพื่อให๎
6
สมาชิกอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข สมาชิก
ทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน มี
การชํวยเหลือในกิจกรรมของชุมชน
การดาเนินงานในโรงเรียนและชุมชนจะ
เป๕นไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยผู๎มีอานาจใน
การตัดสินใจ
สินค๎าและบริการล๎วนมาจากทรัพยากรจึงควร 12
ใช๎ ให๎เกิดประโยชน๑ที่คุ๎มคํามากที่สุด การรู๎
ที่มาของรายได๎และรู๎จักบันทึกรายรับและ
รายจํายของครอบครัว ทาให๎วางแผนการใช๎จําย
ได๎อยํางเหมาะสมกับรายได๎ รวมทั้งสามารถเก็บ
ออมเงิน
เพื่อใช๎จํายในยาม
จาเป๕น

สาระสาคัญ

7

ชุมชนของเรา

ส 2.2 ป.2/1
ป.2/2

8

สินค๎าและบริการ
กับการใช๎จําย
อยํางเหมาะสม

ส 3.1 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4

9

การแลกเปลี่ยน
สินค๎าและบริการ

ส 3.2 ป.2/1
ป.2/2

การแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการสามารถทาได๎ 6
ทั้งใช๎เงินเป๕นสื่อกลางและไมํใช๎เงิน ทั้งผู๎ซื้อและ
ผู๎ขายตํางก็มีบทบาทสาคัญ และมีความสัมพันธ๑
กัน

10

สิ่งแวดล๎อม
รอบตัว

ส 5.1 ป.2/1
ส 5.2 ป.2/1
ป.2/2
ป.2/4

สิ่งแวดล๎อมที่อยูํรอบตัว และ
8
ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณคําและมีประโยชน๑
ตํอการดารงชีวิตของ มนุษย๑และสิ่งมีชีวิตตํางๆ
ดังนั้นทุกคนจึงควรใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎
แล๎วไมํหมดไปและที่ใช๎แล๎วหมดไปได๎อยําง
คุ๎มคํา และมีสํวนรํวมใน
การฟื๗นฟู
ปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน
และ
ชุมชน

ลาดับ ชื่อหน่วยการ
ที่
เรียน
11 ตาแหนํงและ
ลักษณะทาง
กายภาพ
12

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
ส 5.1 ป.2/2

ความสัมพันธ๑ของ
ส 5.1 ป.2/3
โลก ดวงอาทิตย๑
ส 5.2 ป.2/3
และ
ดวง
จันทร๑

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
การสารวจหรือศึกษาเกี่ยวกับลูกโลก แผนที่
7
แผนผัง และภาพถําย ซึ่งเป๕นเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร๑ที่ใช๎ในการศึกษาตาแหนํงและ
ลักษณะทางกายภาพของสิ่งตํางๆ ในโลก
โลก ดวงอาทิตย๑ และดวงจันทร๑มีความสัมพันธ๑กัน
6
สาระสาคัญ

ทาให๎เกิดปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติ
ซึ่งสํงผลตํอการดาเนินชีวิตของมนุษย๑

คาอธิบายรายวิชา
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 8o ชั่วโมง
ศึกษาวิเคราะห๑ เรื่องความสาคัญขงพระพุทธศาสนาในฐานะเป๕นเอกลักษณ๑ของชาติไทย
ประวัติศาสนาคัมภีร๑และหลักธรรมของศาสนาตํางๆ การปฏิบัติตนในพิธีกรรมทางศาสนาการทาความ
ดีตามหลักธรรมของศาสนาข๎อตกลง กฎ ระเบียบ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การยอมรับความ
แตกตํางของบุคคลในสังคม สิทธิสํวนบุคคล การมีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชน บทบาทอานาจของ
บุคคล มรรยาทไทย เชํน การแสดงความเคารพ การเดิน การยืน การนั่ง การนอน เป๕นต๎น อาชีพใน
ชุมชน รายรับ-รายจํายของครอบครัวและตนเอง การออมเงิน การซื้อขายแลกเปลี่ยน ผู๎ผลิต ผู๎บริโภค
ผู๎ซื้อ ผู๎ขาย ทรัพยากรการผลิต สิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติความสาคัญ การเปลี่ยนแปลงการ
รักษาและฟื๗นฟูสิ่งแวดล๎อม ตาแหนํงของสิ่งตํางๆ เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ โลกและปรากฏการณ๑ทาง
ธรรมชาติ
โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการทางสังคม
กระบวนการกลุํม กระบวนการแก๎ป๓ญหา
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย๑ มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต
รักความเป๕นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7
ส 1.2ป.2/1, ป.2/2
ส 2.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
ส 2.2ป.2/1, ป.2/2
ส 3.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
ส 3.2ป.2/1, ป.2/2
ส 5.1ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3
ส 5.2ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
รวม 28 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

ศาสนาของเรา

ส 1.1 ป.3/1 พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือมี
ป.3/2
ความสาคัญตํอการสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม
อันเกิดจากความศรัทธา การศึกษาพุทธ
ประวัติและประวัติศาสดาของศาสนาอื่น
ยํอมทาให๎ได๎คุณธรรมอันเป๕นแบบอยําง
ไปประยุกต๑ปฏิบัติ

3

2

เครื่องยึดเหนี่ยวใจ

ส 1.1 ป.3/4
ป.3/5
ป.3/6
ป.3/7

9

3

แบบอย่างที่ดี

ส 1.1 ป.3/3 การศึกษาประวัติสาวก ชาดก และ
ศาสนิกชนตัวอยํางยํอมทาให๎ได๎ข๎อคิด
และคติธรรมอันเป๕นแบบอยํางที่ดี
สามารถนามาประยุกต๑ใช๎ในการดาเนิน
ชีวิตได๎

4

ชาวพุทธที่ดี

ส 1.2 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3

5
พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตน
อยํางเหมาะสมตํอสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนา ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา และแสดง
ตนเป๕นพุทธมามกะ

5

วิถีชีวิตของเรา

ส 2.1 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4

การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว ท๎องถิ่น การดาเนินชีวิตของ
ผู๎คนในแตํละวัฒนธรรม ความสาคัญ
ของวันหยุดราชการ ตลอดจนประวัติ
และผลงานของบุคคลที่ทาประโยชน๑
ให๎กับชุมชนหรือท๎องถิ่น และคุณคําของ
การทาความดียํอมเป๕นประโยชน๑ตํอการ
ดาเนินชีวิตและการอยูํรํวมกันในสังคม

การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนายํอมทาให๎การดาเนิน
ชีวิตไปในทางที่ถูกต๎อง การสวดมนต๑ แผํ
เมตตา การมีสติเป๕นพื้นฐานของสมาธิ
ศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนตํอศาสน
วัตถุ ศาสน-สถาน และศาสนบุคคลของ
ศาสนาอื่นอยํางเหมาะสม

3

9

ลาดับ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
6 หลักประชาธิปไตย

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส 2.2 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3

สาระสาคัญ
การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน
และชุมชน เป๕นผลจากการตัดสินใจของ
บุคคลและกลุํมคน โดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและตัวแทนออกเสียง
นอกจากนั้นสมาชิกในชุมชนทุกคนยัง
ต๎องมีบทบาทหน๎าที่ในการเข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
8

7

สินค้าและบริการกับ
การดารงชีวิต

ส 3.1 ป.3/1 สินค๎าและบริการที่ตอบสนองความ
ต๎องการของมนุษย๑มีอยูํหลายประเภท
ซึ่งจะต๎องรู๎หลักการเลือกซื้อสินค๎าและ
บริการที่จาเป๕นกํอนตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค๎า

6

8

การวางแผนการใช้
จ่ายเงินของตนเอง

ส 3.1 ป.3/2 ประชาชนทุกคนต๎องรู๎จักวางแผนการใช๎
ส 3.2 ป.3/2 จํายเงินของตน และมีหน๎าที่เสียภาษี
ให๎แกํรัฐทั้งทางตรงและทางอ๎อม เพื่อรัฐ
จะได๎นามาเป๕นคําใช๎จํายในการพัฒนา
ประเทศ

10

9

การผลิตและการแข่งขัน ส 3.1 ป.3/3 ทรัพยากรที่เรานามาใช๎ในการผลิต
ทางการค้า
ส 3.2 ป.3/3 สินค๎าและบริการมีอยูํอยํางจากัด การ
แขํงขันทางการค๎ามีผลทาให๎ราคาสินค๎า
ลดลง

6

10

สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

ส 5.1 ป.3/1 แผนที่ แผนผัง และภาพถํายมีความสาคัญใน
ป.3/2 การใช๎หาข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ในชุมชน แสดง
ที่ตั้งของสถานที่สาคัญในบริเวณโรงเรียนและ
ป.3/3

12

ชุมชน นอกจากนั้นยังเป๕นข๎อมูลทาให๎รู๎
ความสัมพันธ๑ของลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะของสังคมของชุมชน

11

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ส 5.2 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5

สภาพแวดล๎อมในชุมชนจากอดีตถึงป๓จจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไป มีการพึ่งพาสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต๎องการ
พื้นฐานของมนุษย๑และการประกอบอาชีพ กิจกรรม
ตํางๆ ของมนุษย๑สํงผลให๎เกิดมลพิษ นอกจากนั้นยังมี
ความแตกตํางกันของเมืองและชนบท

9

คาอธิบายรายวิชา
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา 8o ชั่วโมง
ศึกษาวิเคราะห๑ เรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป๕น
รากฐานสาคัญของวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสดาของศาสนาหลักธรรมของศาสนาศาสนวัตถุ ศาสน
สถานศาสนบุคคล
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม ประเพณีวัฒนธรรม พฤติกรรมในการดาเนินชีวิตของตนเองและผู๎อื่น
วันหยุดราชการ บุคคลสาคัญในท๎องถิ่น บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมตํางๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย ความแตกตํางของกระบวนการตัดสินใจ การ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน การผลิตและการบริโภค สินค๎าและบริการที่รัฐจัดหาให๎
ภาษีที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมชุมชน
แผนผัง แผนที่ และภาพถําย สภาพแวดล๎อมของชุมชนในอดีตและป๓จจุบัน สภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอ
การดาเนินชีวิต ลักษณะของเมืองและชนบท มลพิษที่เกิดจากมนุษย๑ และผลกระทบของสิ่งแวดล๎อมที่
มีตํอมนุษย๑
โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการทางสังคม
กระบวนการกลุํม กระบวนการแก๎ป๓ญหา
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย๑ มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต รัก
ความ
เป๕นไทย มีจิตสาธารณะและสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2
รวม30ตัวชี้วัด

ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/1,
ป.3/2,
ป.3/1,
ป.3/1,

ป.3/2,
ป.3/2,
ป.3/2,
ป.3/2,
ป.3/2,
ป.3/3
ป.3/2,
ป.3/2,

ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7
ป.3/3
ป.3/3, ป.3/4
ป.3/3
ป.3/3
ป.3/3
ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5

โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คาอธิบายรายวิชา
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีท5ี่
เวลา 8o ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑เรื่อง ความสาคัญของศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป๕นมรดกทางวัฒนธรรม
และเป๕นหลักในการพัฒนาชาติไทย ประวัติศาสนาและศาสดาของศาสนาตํางๆ หลักธรรมและ
พิธีกรรมของศาสนาตํางๆ สถานภาพของบุคคลในสังคม การปฏิบัติตนเป๕นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย คุณลักษณะของพลเมืองดี สิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทย และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ป๓จจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิตสินค๎าและบริการ พฤติกรรมของผู๎บริโภค
สินค๎าและบริการในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ๑ ธนาคารและบทบาทหน๎าที่ ดอกเบี้ย การฝาก
เงิน และการถอนเงิน การกู๎ยืมเงิน ตาแหนํง ระยะ ทิศทางของภูมิภาคตนเอง ลักษณะภูมิลักษณ๑ที่
สาคัญของภาคตํางๆ ความสัมพันธ๑ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะสังคมในภูมิภาค
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐาน และการย๎ายถิ่นฐานของประชากร อิทธิพล
ของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ผลที่เกิดจากการทาลายสภาพแวดล๎อม แนวทางอนุรักษ๑ และรักษา
สภาพแวดล๎อมในภูมิภาค
โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการกลุํม กระบวนการแก๎ป๓ญหา
เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต รัก
ความเป๕นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7
ส 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
ส 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ส 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
ส 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
ส 3.2 ป.5/1, ป.5/2
ส 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
รวม 28 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ศาสนาตํางๆ

2

หลักธรรมนาความสุข

3

เรียนรู๎สิ่งที่ดี

4

ศาสนิกชนที่ดีและ
ศาสนพิธีนํารู๎

5

กิจกรรมประชาธิปไตย

6

กฎหมายนํารู๎

มาตรฐานการ
เวลา
สาระสาคัญ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
ส 1.1 ป.6/1
ศาสนาทุกศาสนามีความสาคัญตํอผู๎นับถือ
3
ป.
6/2
การศึกษาประวัติของศาสดา และหลักธรรม
คาสอนของศาสนาจะทาให๎เกิดความศรัทธา
และสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริงได๎
ส 1.1 ป.6/4
พระรัตนตรัยมีความสาคัญซึ่งทุกคนพึงแสดง
9
ป.6/7
ความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
ป.6/8
หลักไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3
ป.
ในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะสํงผลตํ
6/2อผู๎ปฏิบัติ
ดาเนินชีวิตอยํางถูกต๎อง และสามารถแก๎ป๓ญหาตํางๆ
ได๎อยํางถูกต๎อง
ส 1.1 ป.6/3
พุทธศาสนิกชนทุกคนควรนาคุณธรรมอันเป๕น
3
ป.6/5
แบบอยํางของพุทธสาวก ชาดก ศาสนิกชน
ป.6/6
ตัวอยํางไปประยุกต๑ปฏิบัติ และพัฒนาจิตตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา
ส 1.1 ป.6/9
ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาตํางก็มีลักษณะ
5
ส 1.2 ป.6/1
สาคัญ ศาสนิกชนพึงปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมเมื่อ
ป.6/2
ต๎องเข๎ารํวมพิธีอยํางมีมรรยาท ชาวพุทธ ทุกคน
ป.6/3
ต๎องแสดงตนเป๕นพุทธมามกะ เข๎ารํวมในศาสนพิธี
ป.6/4
พิธีกรรมและกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
ตามที่กาหนด และปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง
ส 2.2 ป.6/1
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและรัฐบาล
7
ป.6/2
ตํางก็มีบทบาทหน๎าที่สาคัญในการบริหารราชการ
ป.6/3
แผํนดินและการบริหารสํวนท๎องถิ่น ประชาชนทุก
คนควรมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ที่สํงเสริม
ประชาชนไทยในท๎องถิ่นและประเทศ ใช๎สิทธิ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งจะสํงผลตํอความมั่นคง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
ส 2.1 ป.6/1
กฎหมายเป๕นข๎อบังคับให๎สมาชิกในสังคมปฏิบัติ
5
หรือละเว๎นการปฏิบัติ การปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ยํอมทาให๎สามารถอยูํ
รํวมกันได๎

คาอธิบายรายวิชา
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 8o ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑ เรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป๕นศาสนาประจาชาติ และ
ความสาคัญของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติศาสดา หลักธรรมสาคัญของศาสนาตํางๆ พิธีกรรมทาง
ศาสนา กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ประโยชน๑ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ความหมาย
ประเภท การเปลี่ยนแปลง ความแตกตําง การอนุรักษ๑วัฒนธรรม ขําวและเหตุการณ๑ การปกครองสํวน
ท๎องถิ่น กิจกรรมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง บทบาทของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค การใช๎ทรัพยากรอยําง
ยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจ หนํวยเศรษฐกิจ ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ ภาษี สิทธิผู๎บริโภคและผู๎ใช๎
แรงงาน การรวมกลุํมเชิงเศรษฐกิจ ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธ๑ระหวําง
ลักษณะทางกายภาพกับภัยธรรมชาติ ภูมิลักษณ๑ที่มีอิทธิพลตํอภูมิสังคมของไทย สิ่งแวดล๎อม
ความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวการใช๎และการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม
กระบวนการกลุํม กระบวนการแก๎ป๓ญหา
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต รัก
ความเป๕นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ป.6/1, ป.6/2,

ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8,

ป.6/9
ส 1.2 ป.6/1, ป.6/2,
ส 2.1 ป.6/1, ป.6/2,
ส 2.2 ป.6/1, ป.6/2,
ส 3.1 ป.6/1, ป.6/2,
ส 3.2 ป.6/1, ป.6/2
ส 5.1 ป.6/1, ป.6/2
ส 5.2
ป.6/1, ป.6/2,
รวม 31 ตัวชี้วัด

ป.6/3, ป.6/4
ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
ป.6/3
ป.6/3

ป.6/3

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์

ทาไมต้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วตลอดเวลากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ วํามนุษย๑ดารงชีวิตอยํางไร ทั้งในฐานะป๓จเจก
บุคคล และการอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
จากัด นอกจากนี้ยังชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ป๓จจัยตํางๆ ทาให๎เกิดความเข๎าใจในตนเอง และผู๎อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตําง
และมีคุณธรรม สามารถนาความรู๎ไปปรับใช๎ในการดาเนินชีวิต เป๕นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ที่มี
ความเชื่อมสัมพันธ๑กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพื่อชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล๎อม เป๕นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมที่
เหมาะสมโดยได๎กาหนดสาระตํางๆไว๎ ดังนี้
 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนาหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข เป๕นผู๎กระทาความดี มีคํานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ
รวมทั้งบาเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคมและสํวนรวม
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ป๓จจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข ลักษณะและ
ความสาคัญ การเป๕นพลเมืองดี ความแตกตํางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อ
ปลูกฝ๓งคํานิยมด๎านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข สิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพการ
ดาเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจําย และการบริโภคสินค๎าและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจากัดอยํางมีประสิทธิภาพ การดารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ และการนา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑ วิธีการทางประวัติศาสตร๑พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงป๓จจุบัน ความสัมพันธ๑และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตํางๆ ผลกระทบที่
เกิดจากเหตุการณ๑สาคัญในอดีต บุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆในอดีต ความ
เป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย แหลํงอารยธรรมที่สาคัญของโลก
 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลํงทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตํางๆ ของโลก การใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑
ความสัมพันธ๑กันของสิ่งตํางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น การนาเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๔ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข๎าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑
สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ อยํางเป๕น
ระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒
เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป๓จจุบัน ในด๎านความสัมพันธ๑
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ
และสามารถ วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส ๔.๓
เข๎าใจความเป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป๕นไทย
วิสัยทัศน์
โรงเรียนแหํงการปฏิรูปการเรียนรู๎ มุํงพัฒนาผู๎เรียนและบุคลากรให๎เป๕นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
ควบคูํคุณธรรมจริยธรรม มีคํานิยมอันพึงประสงค๑ มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย จิตใจอารมณ๑
สติป๓ญญาและสังคม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทางเป๕น
ประมุข สํงเสริมศักยภาพสูํความเป๕นเลิศ ใช๎เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม ปฏิบัติตน
ภายใต๎กรอบวัฒนธรรมไทย ใสํใจอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
๑. เป๕นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป๕นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎
เป๕นเปูาหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของ
ความเป๕นไทยควบคูํกับความเป๕นสากล
๒. เป๕นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาค
และมีคุณภาพ
๓. เป๕นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น
๔. เป๕นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการ
เรียนรู๎
๕. เป๕นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป๕นสาคัญ
๖. เป๕นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ๑

จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป๕นคนดี มีป๓ญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป๕นจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผู๎เรียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.มีความรู๎ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ป๓ญหา การใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป๕นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข
๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย การอนุรักษ๑และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม มีจิตสาธารณะที่มุํงทาประโยชน๑และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคม
อยํางมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
เป๕นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ขําวสารและประสบการณ๑อันจะเป๕นประโยชน๑ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตํอรอง
เพื่อขจัดและลดป๓ญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเอง
และสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป๕นความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ การคิดสังเคราะห๑
การคิดอยํางสร๎างสรรค๑ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป๕นระบบ เพื่อนาไปสูํการสร๎างองค๑
ความรู๎หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป๕นความสามารถในการแก๎ป๓ญหาและอุปสรรคตําง ๆ
ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจ
ความสัมพันธ๑และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตําง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู๎ ประยุกต๑ความรู๎มาใช๎

ในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม
๔
. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป๕นความสามารถในการนากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎
ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การทางาน และการอยูํ
รํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคคลการจัดการป๓ญหาและความขัดแย๎ง
ตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการ
รู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค๑ ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป๕นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร
การทางาน การแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข ในฐานะเป๕นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติศาสน๑ กษัตริย๑
๒. ซื่อสัตย๑สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝุเรียนรู๎
๕. อยูํอยํางพอเพียง
๖.มุํงมั่นในการทางาน
๗. รักความเป๕นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๙. รักและรับใช๎
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพิ่มเติมให๎สอดคล๎องตาม
บริบทและจุดเน๎นของตนเอง
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ได๎เรียนรู๎เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู๎ที่อยูํรอบข๎าง ตลอดจนสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น ที่
อยูํอาศัย และเชื่องโยงประสบการณ๑ไปสูํโลกกว๎าง
 ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะกระบวนการ และมีข๎อมูลที่จาเป๕นตํอการพัฒนาให๎
เป๕น
ผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความ
เป๕นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยูํรํวมกันและการทางานกับผู๎อื่น มีสํวนรํวมในกิจกรรมของ
ห๎องเรียน และได๎ฝึกหัดในการตัดสินใจ

 ได๎ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณา
การ ผู๎เรียนได๎เข๎าใจแนวคิดเกี่ยวกับป๓จจุบันและอดีต มีความรู๎พื้นฐานทางเศรษฐกิจได๎ข๎อคิดเกี่ยวกับ
รายรับ-รายจํายของครอบครัว เข๎าใจถึงการเป๕นผู๎ผลิต ผู๎บริโภค รู๎จักการออมขั้นต๎นและวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียง
 ได๎รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑ และภูมิป๓ญญา เพื่อเป๕นพื้นฐานในการทาความเข๎าใจในขั้นที่สูงตํอไป
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ได๎เรียนรู๎เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร๑ ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน๎นความ
เป๕นประเทศไทย
 ได๎รับการพัฒนาความรู๎และความเข๎าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีสํวนรํวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น
 ได๎ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ของท๎องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น
 ได๎ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตํางๆของประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน ได๎รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร๑ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑ และภูมิศาสตร๑เพื่อขยายประสบการณ๑ไปสูํการทาความเข๎าใจ
ในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมความเชื่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดาเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจากอดีตสูํป๓จจุบัน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญได๎กาหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี้
โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
ระดับประถมศึกษา
กิจกรรม
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔ ป.๕
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐ ๑๖๐
คณิตศาสตร์
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐ ๑๖๐
วิทยาศาสตร์
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
80 (40) 80(40) 80(40)
80
80
- ประวัติศาสตร๑

40

๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(40) ๘๐(40)
ศิลปะ
๘๐(40) ๘๐(40)
การงานอาชีพและ
๔๐
๔๐
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
๒๐๐
๒๐๐
รวมเวลาเรียน
๑๐๐๐
๑๐๐๐
(พื้นฐาน)
(880)
(880)
รายวิชา/กิจกรรม
ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและ น๎อยกวํา 40 ชม
จุดเน้น
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือยุวกาชาด
๑๒๐
๑๒๐
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ

ป.๖
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
80

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐(40)
๘๐(40)
๔๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๔๐

๘๐
๘๔๐

๘๐
๘๔๐

๒๐๐
๑๐๐๐
(880)

ไมํ

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

สาธารณประโยชน๑
รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
รวมเวลาทั้งหมด

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษา
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 4.๑รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยูํรํวมกันอยําง
สันติสุข
ชั้น
1

2

ตัวชี้วัด
1.บอกวัน เดือน ปี และการนับ
ชํวงเวลาตามปฏิทินที่ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏใน
ปฏิทิน
 ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติที่ปรากฏใน
ปฏิทิน
 ชํวงเวลาที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน เชํน วันนี้ ตอนเช๎า
ตอนเย็น

2.เรียงลาดับเหตุการณ๑ใน
ชีวิตประจาวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น

 เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของนักเรียน
เชํน ตื่นนอน เข๎านอน เรียนหนังสือ เลํนกีฬา
รับประทานอาหาร ฯลฯ
 ใช๎คาบอกชํวงเวลา แสดงลาดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น
ได๎

3.บอกประวัติความเป๕นมาของ
ตนเองและครอบครัวโดยสอบถาม
ผู๎เกี่ยวข๎อง

วิธีการสืบค๎นประวัติความเป๕นมาของตนเองและ
ครอบครัวอยํางงํายๆ
การบอกเลําประวัติความเป๕นมาของตนเองและ
ครอบครัว

1.ใช๎คาระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ๑ใน  คาที่แสดงชํวงเวลาในอดีต ป๓จจุบัน และอนาคต
อดีต ป๓จจุบัน และอนาคต
เชํน วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุํงนี้ เดือนนี้ เดือนหน๎า เดือน
กํอน
 วันสาคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ๑
สาคัญในอดีตและป๓จจุบัน
 ใช๎คาบอกชํวงเวลา อดีต ป๓จจุบัน อนาคต แสดง
เหตุการณ๑ได๎

2.ลาดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นใน
 วิธีการสืบค๎นเหตุการณ๑ที่ผํานมาแล๎วที่เกิดขึ้นกับ
ครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดย ตนเองและครอบครัว โดยใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง
ใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง
เชํน ภาพถําย สูติบัตร ทะเบียนบ๎าน
 ใช๎คาบอกชํวงเวลาที่แสดงเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง เชํน เดือนที่แล๎วเกิด
อะไร
ขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัว
ใช๎เส๎นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น
ได๎
3 1.เทียบศักราชที่สาคัญตามปฏิทินที่ใช๎ ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เชํน
ในชีวิตประจาวัน
พุทธศักราช คริสต๑ศักราช อยํางสังเขป (ถ๎าเป๕น
มุสลิมควรเรียนฮิจเราะห๑ศักราชด๎วย)
ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เชํน
พุทธศักราช คริสต๑ศักราช อยํางสังเขป (ถ๎าเป๕น
มุสลิมควรเรียนฮิจเราะห๑ศักราชด๎วย)
วิธีการเทียบ พ.ศ. เป๕น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป๕น พ.ศ.
ตัวอยํางการเทียบศักราชในเหตุการณ๑ที่เกี่ยวข๎อง
กับนักเรียน เชํน ปีเกิดของนักเรียน
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
3 2.แสดงลาดับเหตุการณ๑สาคัญของ วิธีการสืบค๎นเหตุการณ๑สาคัญของโรงเรียนและ
(ตํอ) โรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐาน ชุมชน โดยใช๎หลักฐานและแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง
และแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง
ใช๎เส๎นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนและชุมชน
4

1.นับชํวงเวลาเป๕นทศวรรษ ศตวรรษ ความหมายและชํวงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ
และสหัสวรรษ
และสหัสวรรษ
การใช๎ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษเพื่อทา
ความเข๎าใจชํวงเวลาที่ปรากฏในเอกสารตํางๆ เชํน
หนังสือพิมพ๑
2.อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติ เกณฑ๑การแบํงยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร๑ที่
ของมนุษยชาติโดยสังเขป
แบํงเป๕นยุคกํอนประวัติศาสตร๑และยุคประวัติศาสตร๑
ยุคสมัยที่ใช๎ในการศึกษาประวัติศาสตร๑ไทย เชํน
สมัยกํอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี
และสมัยรัตนโกสินทร๑

3.แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช๎ใน
การศึกษาประวัติความเป๕นมาของ
ท๎องถิ่น

5

ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่แบํงเป๕น
หลักฐานชั้นต๎นและหลักฐานชั้นรอง
ตัวอยํางหลักฐานที่ใช๎ในการศึกษาความเป๕นมาของ
ท๎องถิ่นของตน
เกณฑ๑การจาแนกหลักฐานที่พบในท๎องถิ่นเป๕น
หลักฐานชั้นต๎นและหลักฐานชั้นรองอยํางงํายๆ

1.สืบค๎นความเป๕นมาของท๎องถิ่นโดย วิธีการสืบค๎นความเป๕นมาของท๎องถิ่นอยํางงํายๆ
ใช๎หลักฐานที่หลากหลาย
2.รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ เพื่อ แหลํงข๎อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่มีอยูํ
ตอบคาถามทางประวัติศาสตร๑อยํางมี ในท๎องถิน่ ที่เกิดขึ้นตามชํวงเวลาตํางๆ เชํน เครื่องมือ
เหตุผล
เครื่องใช๎ อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตานาน
ท๎องถิ่น คาบอกเลํา
3.อธิบายความแตกตํางระหวํางความ การตั้งคาถามทางประวัติศาสตร๑เกี่ยวกับความ
จริงกับข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวใน เป๕นมาของท๎องถิ่น เชํน มีเหตุการณ๑ใดเกิดขึ้นใน
ท๎องถิ่น
ชํวงเวลาใด เพราะสาเหตุใดและมีผลกระทบอยํางไร

4.อธิบายความแตกตํางระหวํางความ ความแตกตํางระหวํางความจริงกับข๎อเท็จจริง
จริงกับข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวใน เกี่ยวกับเรื่องราวในท๎องถิ่น
ท๎องถิ่น
ตัวอยํางหลักฐานประวัติศาสตร๑ที่แสดงความจริง
กับข๎อเท็จจริง
ป๓ญหาเรื่องการตีความประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น

ชั้น
6

ตัวชี้วัด
1.อธิบายความสาคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร๑ในการศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร๑อยํางงํายๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความหมายและความสาคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร๑
อยํางงํายๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียน
การนาวิธีการทางประวัติศาสตร๑ไปใช๎ศึกษา
เรื่องราวใน
ท๎องถิ่น เชํน ความเป๕นมาของภูมินามของสถานที่ใน
ท๎องถิ่น
ตัวอยํางหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่จะ
นามาใช๎ใน
การศึกษาเหตุการณ๑สาคัญในประวัติศาสตร๑ไทยสมัย
รัตนโกสินทร๑ เชํน พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 4
หรือ
รัชกาลที่ 5 กฎหมายสาคัญ ฯลฯ (เชื่อมโยงกับ มฐ.
ส 4.3)
สรุปข๎อมูลที่ได๎จากหลักฐานทั้งความจริงและ
ข๎อเท็จจริง

2.นาเสนอข๎อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลายในการทาความเข๎าใจ
เรื่องราวสาคัญในอดีต

การนาเสนอข๎อมูลที่ได๎จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร๑ด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน การเลําเรื่อง
การจัดนิทรรศการ การเขียนรายงาน

มาตรฐาน ส ๔.๒

ชั้น
1

2

3

เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป๓จจุบัน ในด๎านความสัมพันธ๑
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ
และสามารถ วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด
1.บอกความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล๎อม สิ่งของ เครื่องใช๎ หรือ
การดาเนินชีวิตของตนเองกับสมัย
ของ พํอแมํ ปูุยํา ตายาย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม สิ่งของ
เครื่องใช๎ หรือการดาเนินชีวิตของอดีตกับป๓จจุบันที่
เป๕นรูปธรรมและใกล๎ตัวเด็ก เชํน การใช๎ควายไถนา
รถไถนา เตารีด ถนน เกวียน รถอีแต๐น
สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตํางๆ
ตามกาลเวลา

2.บอกเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มี
ผลกระทบตํอตนเองในป๓จจุบัน

เหตุการณ๑สาคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว เชํน การ
ย๎ายบ๎าน การย๎ายโรงเรียน การสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว

1.สืบค๎นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถี
ชีวิตประจาวันของคนในชุมชนของ
ตนจากอดีตถึงป๓จจุบัน

วิธีการสืบค๎นข๎อมูลอยํางงํายๆ เชํน การสอบถาม
พํอแมํ ผู๎รู๎ในชุมชน
วิถีชีวิตของคนในชุมชน เชํน การประกอบอาชีพ
การแตํงกาย การสื่อสาร ประเพณีในชุมชน จาก
อดีตถึงป๓จจุบัน
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ทางด๎านตํางๆ

2. อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน

1.ระบุป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชน

ป๓จจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยูํกับป๓จจัย
ทางภูมิศาสตร๑และป๓จจัยทางสังคม เชํน ความเจริญ
ทางเทคโนโลยี การคมนาคม ความปลอดภัย
ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอพัฒนาการของชุมชนทั้งป๓จจัย
ทางภูมิศาสตร๑และป๓จจัยทางสังคม

2.สรุปลักษณะที่สาคัญของขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
3.เปรียบเทียบความเหมือนและความตําง
ทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชน
อื่นๆ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน
ของตนที่เกิดจากป๓จจัยทางภูมิศาสตร๑และป๓จจัยทาง
สังคม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ชุมชนใกล๎เคียงที่มีความเหมือนและความตํางกับ
ชุมชนของตนเอง

1.อธิบายการตั้งหลักแหลํงและ
พัฒนาการของมนุษย๑ยุคกํอน
ประวัติศาสตร๑และยุคประวัติศาสตร๑
โดยสังเขป

พัฒนาการของมนุษย๑ยุคกํอนประวัติศาสตร๑และ
ยุค
ประวัติศาสตร๑ในดินแดนไทยโดยสังเขป

ชั้น
ตัวชี้วัด
4 2.ยกตัวอยํางหลักฐานทาง
(ตํอ) ประวัตศิ าสตร๑ที่พบในท๎องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดน
ไทย
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่แสดงการตั้งหลัก
แหลํงของมนุษย๑ยุคกํอนประวัติศาสตร๑และยุค
ประวัติศาสตร๑ใน ดินแดนไทยโดยเฉพาะที่
สามารถกํอตั้งเป๕นอาณาจักรโบราณได๎โดยสังเขป
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่พบในท๎องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป

1.อธิบายอิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียและจีนที่มีตํอไทย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ โดยสังเขป

การเข๎ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดน
ไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ โดยสังเขป
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตํอไทย
และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เชํน
ศาสนาและความเชื่อ ภาษา การแตํงกาย อาหาร

2.อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตํางชาติที่มีตํอสังคมไทยป๓จจุบัน
โดยสังเขป

การเข๎ามาของวัฒนธรรมตํางชาติในสังคมไทย เชํน
อาหาร ภาษา การแตํงกาย ดนตรี โดยระบุลักษณะ
สาเหตุ และผลโดยสังเขป
อิทธิพลที่หลากหลายของกระแสวัฒนธรรม
ตํางชาติที่มีตํอสังคมไทยในป๓จจุบันโดยสังเขป
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1.อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ ใช๎แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศ
การเมืองของประเทศเพื่อนบ๎านใน
เพื่อนบ๎าน
ป๓จจุบัน
พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ของประเทศเพื่อน
บ๎าน
โดยสังเขป เพื่อให๎เข๎าใจสภาพป๓จจุบันของประเทศ
เหลํานั้น
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ
เพื่อน
บ๎านของไทยในป๓จจุบัน โดยสังเขป
ตัวอยํางความเหมือนและความตํางระหวํางไทยกับ
ประเทศ
เพื่อนบ๎าน เชํน ภาษา ศาสนา การปกครอง
2.บอกความสัมพันธ๑ของกลุํมอาเซียน ความเป๕นมาของกลุํมอาเซียนโดยสังเขป
โดยสังเขป
สมาชิกของอาเซียนในป๓จจุบัน
ความสัมพันธ๑ของกลุํมอาเซียนทางเศรษฐกิจและ
สังคมใน
ป๓จจุบันโดยสังเขป

มาตรฐาน ส ๔.๓

ชั้น
1

2

เข๎าใจความเป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป๕นไทย

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.อธิบายความหมายและ
ความหมายและความสาคัญของสัญลักษณ๑ที่สาคัญ
ความสาคัญของสัญลักษณ๑สาคัญของ ของชาติไทยที่เป๕นความภาคภูมิใจและการมีสํวนรํวม
ชาติไทยและปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง
ที่จะอนุรักษ๑ไว๎ ได๎แกํ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑
(ธงชาติ เพลงชาติ พระพุทธรูป พระบรมฉายา
ลักษณ๑ ภาษาไทย อักษรไทย)
การเคารพธงชาติ การร๎องเพลงชาติ และเพลง
สรรเสริญ
พระบารมี การเคารพพระบรมฉายาลักษณ๑ การเคารพ
ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน
เอกลักษณ๑อื่นๆ เชํน ศาสนา การแตํงกาย วัฒนธรรม
ประเพณีไทย เงินตรา แผนที่ประเทศไทย อาหารไทย
(อาหารไทยที่ตํางชาติยกยํอง เชํน ต๎มยากุ๎ง ผัดไทย)
2.บอกสถานที่สาคัญซึ่งเป๕นแหลํง
วัฒนธรรมในชุมชน

ตัวอยํางของแหลํงวัฒนธรรมในชุมชนที่ใกล๎ตัว
นักเรียน เชํน วัด ตลาด พิพิธภัณฑ๑ มัสยิด โบสถ๑
คริสต๑ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
คุณคําและความสาคัญของแหลํงวัฒนธรรมในชุมชน
ในด๎านตํางๆ เชํน เป๕นแหลํงทํองเที่ยว เป๕นแหลํงเรียนรู๎

3.ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่น

ตัวอยํางสิ่งที่เป๕นความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น เชํน
สิ่งของ
สถานที่ ภาษาถิ่น วัฒนธรรมประเพณีที่เป๕นสิ่งที่ใกล๎ตัว
นักเรียนและเป๕นรูปธรรมชัดเจน
คุณคําและประโยชน๑ของสิ่งตํางๆ เหลํานั้น

1. ระบุบุคคลที่ทาประโยชน๑ตํอ
ท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ

บุคคลในท๎องถิ่นที่ทาคุณประโยชน๑ตํอการ
สร๎างสรรค๑วัฒนธรรม และความมั่นคงของท๎องถิ่น
และประเทศชาติ
ในอดีตที่ควรนาเป๕นแบบอยําง
ผลงานของบุคคลในท๎องถิ่นที่นําภาคภูมิใจ

ชั้น
3

2.ยกตัวอยํางวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิป๓ญญาไทยที่ภาคภูมิใจและ
ควรอนุรักษ๑ไว๎

ตัวอยํางของวัฒนธรรมประเพณีไทย เชํน การทา
ความเคารพ อาหารไทย ภาษาไทย ประเพณี
สงกรานต๑ ฯลฯ
คุณคําของวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่มีตํอ
สังคมไทย

3.ยกตัวอยํางวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิป๓ญญาไทยที่ภาคภูมิใจและ
ควรอนุรักษ๑ไว๎

ภูมิป๓ญญาของคนไทยในท๎องถิ่นของนักเรียน

ตัวชี้วัด
4.ระบุพระนามและพระราชกรณีย
กิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย๑
ไทยที่เป๕นผู๎สถาปนาอาณาจักรไทย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของ
พํอขุนศรีอินทราทิตย๑ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ๎าอูํทอง) สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ผู๎
สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร๑ ตามลาดับ

5.อธิบายพระราชประวัติและพระ
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
ราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย๑ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลป๓จจุบัน โดยสังเขป
และสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยสังเขป
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6.เลําวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มี
สํวนปกปูองประเทศชาติ

วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสํวนปกปูอง
ประเทศชาติ เชํน ท๎าวเทพสตรี ท๎าวศรีสุนทร
ชาวบ๎านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช

1.อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยโดยสังเขป

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย โดยสังเขป
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด๎านการเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจ โดยสังเขป

2.บอกประวัติและผลงานของบุคคล
สาคัญสมัยสุโขทัย

ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญสมัยสุโขทัย
เชํน พํอขุนศรีอินทราทิตย๑ พํอขุนรามคาแหง
มหาราช พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย)
โดยสังเขป

3.อธิบายภูมิป๓ญญาไทยที่สาคัญสมัย ภูมิป๓ญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชํน ภาษาไทย
สุโขทัยที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํ ศิลปกรรมสุโขทัย ที่ทาให๎สุโขทัยได๎รับการยกยํอง
การอนุรักษ๑
เป๕นมรดกโลก
คุณคําของภูมิป๓ญญาไทยที่สืบตํอถึงป๓จจุบันที่นํา
ภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ๑
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1.อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป
2.อธิบายป๓จจัยที่สํงเสริมความ
เจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ และการ
ปกครองของอาณาจักรอยุธยา

การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาโดยสังเขป

3.บอกประวัติและผลงานของบุคคล
สาคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นํา
ภาคภูมิใจ

ผลงานของบุคคลสาคัญในสมัยอยุธยา เชํน สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ๑
มหาราช ชาวบ๎านบางระจัน

ชั้น
ตัวชี้วัด
5 4.อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
(ตํอ) อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป
5.บอกประวัติและผลงานของบุคคล
สาคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นํา
ภาคภูมิใจ

ป๓จจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาด๎านการเมืองการ
ปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสังเขป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การกอบกู๎เอกราชและการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรีโดยสังเขป
พระราชประวัติและผลงานของพระเจ๎าตากสิน
มหาราชโดยสังเขป

6.อธิบายภูมิป๓ญญาไทยที่สาคัญสมัย ภูมิป๓ญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป เชํน
อยุธยาและธนบุรีที่นําภาคภูมิใจและ ศิลปกรรม การค๎า วรรณกรรม
ควรคําแกํการอนุรักษ๑ไว๎
ภูมิป๓ญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป เชํน
ศิลปกรรม การค๎า วรรณกรรม

6

1.อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร๑ โดยสังเขป

การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร๑ โดยสังเขป
พัฒนาการด๎านตํางๆ ของไทยสมัยรัตนโกสินทร๑
โดยสังเขป
ตามชํวงเวลาตํางๆ เชํน สมัยรัตนโกสินทร๑ตอนต๎น
สมัย
ปฏิรูปประเทศ และสมัยประชาธิปไตย

2.อธิบายป๓จจัยที่สํงเสริมความ
เจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัย
3.ยกตัวอยํางผลงานของบุคคลสาคัญ
ด๎านตํางๆ สมัยรัตนโกสินทร๑

ป๓จจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร๑
ผลงานของบุคคลสาคัญทางด๎านตํางๆ ในสมัย
รัตนโกสินทร๑ เชํน
-พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช
-สมเด็จพระบวรราชเจ๎ามหาสุรสิงหนาท
-พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
-พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว

4.อธิบายภูมิป๓ญญาไทยที่สาคัญสมัย ภูมิป๓ญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร๑ เชํน ศิลปกรรม
รัตนโกสินทร๑ที่นําภาคภูมิใจและควร
วรรณกรรม
คําแกํการอนุรักษ๑ไว๎

คาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์
รายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา
4o ชั่วโมง

ศึกษา ชื่อวัน เดือน ปี และการนับชํวงเวลาตามปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน เรียงลาดับ
เหตุการณ๑
ในชีวิตประจาวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น ประวัติความเป๕นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู๎เกี่ยวข๎อง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม สิ่งของ
เครื่องใช๎ หรือการดาเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพํอแมํ ปูุยํา ตายาย เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในอดีต
ที่มีผลกระทบตํอตนเองในป๓จจุบัน ความหมายและความสาคัญของสัญลักษณ๑สาคัญของ
ชาติไทย สถานที่สาคัญซึ่งเป๕นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชน สิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท๎องถิ่น
โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ป๓ญหา
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รัก
ความ
เป๕นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดาเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ส 4.1
ส 4.2
ส 4.3
รวม 8

ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
ป.1/1, ป.1/2
ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ลาดับที่
1

2
3

4
5

6

ชื่อหน่วยการ
มาตรฐานการ
เวลา
สาระสาคัญ
เรียนรู้
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
การใช๎ปฏิทินใน ส 4.1 ป.1/1
การใช๎ปฏิทินในชีวิตประจาวันนั้น
10
ชีวิต ประจาวัน
ป.1/2
สามารถบอกวัน เดือน ปี การนับ
ชํวงเวลาและเรียงลาดับเหตุการณ๑ใน
ชีวิตประจาวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น
ความเป๕นมา
ส 4.1 ป.1/3
การบอกประวัติความเป๕นมาของ
6
ของเรา
ตนเองและครอบครัวสามารถทาได๎
โดยการสอบถามจากผู๎เกี่ยวข๎อง
ชีวิตที่
ส 4.2 ป.1/1
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจาก
6
เปลี่ยนแปลง
ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล๎อม สิ่งของ เครื่องใช๎
หรือการดาเนินชีวิตตามกาลเวลา
เหตุการณ๑ใน
ส 4.2 ป.1/2
เหตุการณ๑สาคัญที่เกิดขึ้นใน
3
อดีตที่มีผลกับ
ครอบครัวในอดีตยํอมมีผลกระทบตํอ
ป๓จจุบัน
ตนเองในป๓จจุบัน
สัญลักษณ๑ของ ส 4.3 ป.1/1
สัญลักษณ๑ของชาติไทย เป๕น
10
ชาติไทย
เครื่องหมายสาคัญ ที่แสดงให๎เห็นถึง
ความเป๕นชาติไทยที่คนไทย ทุกคน
ควรภาคภูมิใจและมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑
แหลํงวัฒนธรรม ส 4.3 ป.1/2
4
ในแตํละชุมชนแตํละท๎องถิ่นมี
ที่ภาคภูมิใจใน
ป.1/3 วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
ท๎องถิ่น
สถานที่สาคัญที่เป๕นสัญลักษณ๑ที่คนใน
ท๎องถิ่นรัก หวงแหน และภาคภูมิใจ
ดังนั้นเราทุกคนจึงควรรํวมมือกันรักษา
สิ่งดีงามของชุมชนให๎คงอยูํตลอดไป

น้าหนัก
คะแนน
15

10
10

10
15

10

ปลายภาค

1

30

รวมทั้งสิ้นตลอดปี

40

100

คาอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา
4o ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑ อธิบาย การใช๎คาระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ๑ในอดีต ป๓จจุบัน และอนาคต
การลาดับเหตุการณ๑ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชํวงชีวิตของตนเอง โดยใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงป๓จจุบัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน บุคคลที่ทาประโยชน๑ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิป๓ญญาไทยที่ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ๑ไว๎
โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุํม กระบวนการทางสังคม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑
ตํางๆ อยํางเป๕นระบบ ตระหนักถึงความสาคัญของเหตุการณ๑ตํางๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธารง
ความเป๕นไทย สามารถดาเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ป.2/1, ป.2/2
ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2
ส 4.3 ป.2/1, ป.2/2
รวม 6 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
ลาดับที่
สาระสาคัญ
เรียนรู้
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
1
จากวันวานสูํวัน ส 4.1 ป. 2/1 คาที่แสดงชํวงเวลาในอดีต ป๓จจุบัน
พรุํงนี้
อนาคต และวันสาคัญที่ปรากฏใน
ปฏิทิน ทาให๎สามารถระบุเวลา และ
ลาดับของเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น
2
ฉันเป๕นใคร
ส 4.1 ป. 2/2 การสืบค๎นเรื่องราวของตนเองและ
ครอบครัว จะต๎องใช๎หลักฐานที่
เกี่ยวข๎องเป๕นเครื่องยืนยันและใช๎เส๎น
เวลาลาดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง
3
ชีวิตที่
ส 4.2 ป. 2/1 การสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง
ป. 2/2 เปลี่ยนแปลงของชุมชนตนจากอดีตถึง
ป๓จจุบัน จะทาให๎สามารถอธิบาย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน
4
คนดีในท๎องถิ่น ส 4.3 ป. 2/1 บุคคลที่ทาคุณประโยชน๑ตํอท๎องถิ่น
และประเทศชาติ สมควรได๎รับการยก
ยํอง
และควรนามาเป๕นแบบอยํางที่ดี
5
วัฒนธรรมและ ส 4.3 ป. 2/2 การอนุรักษ๑วัฒนธรรม และประเพณี
ภูมิป๓ญญาที่นํา
เป๕นหน๎าที่ของทุกคนที่จะต๎องชํวยกัน
ภูมิใจ
อนุรักษ๑ให๎คงอยูํคูํกับสังคมไทยสืบ
(1)
ตํอไป
6
วัฒนธรรมและ ส 4.3 ป. 2/2 การอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น เป๕น
ภูมิป๓ญญาที่นํา
หน๎าที่ของทุกคนที่จะต๎องชํวยกัน
ภูมิใจ
อนุรักษ๑ให๎คงอยูํคูํกับสังคมไทย
(2)
สืบตํอไป

เวลา
(ชั่วโมง)
4

น้าหนัก
คะแนน
10

5

10

9

15

9

15

8

10

4

10

ปลายภาค

1

30

รวมทั้งสิ้นตลอดปี

40

100

คาอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์
รายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา
4o ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑ อธิบาย ลาดับเหตุการณ๑สาคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐาน
และแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง การเทียบศักราชที่สาคัญตามปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน ป๓จจัยที่มี
อิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชน ลักษณะที่สาคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ความเหมือนและ
ความตํางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ ระบุพระนามและอธิบายพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย๑ไทยที่เป๕นผู๎สถาปนาอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย๑ในรัชกาลป๓จจุบัน
และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่ปกปูองประเทศชาติ
โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิดวิเคราะห๑
กระบวนการกลุํม กระบวนการทางสังคม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑
ตํางๆ อยํางเป๕นระบบ ตระหนักถึงความสาคัญของเหตุการณ๑ตํางๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธารง
ความเป๕นไทย สามารถดาเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ป.3/1, ป.3/2
ส 4.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3
ส 4.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3
รวม 8 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อหน่วยการ
มาตรฐานการ
ลาดับที่
สาระสาคัญ
เรียนรู้
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
1
ศักราชใน
ส 4.1 ป. 3/1
การเทียบศักราชตามปฏิทินที่ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน จะชํวยให๎ลาดับ
เหตุการณ๑
หรือเรื่องราวตํางๆ ที่เกิดขึ้นได๎
ถูกต๎อง
2
เรื่องราวสาคัญ ส 4.1 ป. 3/2
การสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลจาก
ของโรงเรียน
หลักฐาน
และชุมชน
และแหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องอยํางมี
ระบบขั้นตอน ชํวยให๎สามารถลาดับ
เหตุการณ๑สาคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
และชุมชนได๎สอดคล๎องกับความ
เป๕นจริง
3
ถิ่นฐานไทย (1) ส 4.2 ป. 3/1
ป๓จจัยทางภูมิศาสตร๑และป๓จจัยทาง
สังคมมีผลตํอการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน ในภาค
ตํางๆ ของประเทศไทย
4
ถิ่นฐานไทย (2) ส 4.2 ป. 3/2
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ป. 3/3
วัฒนธรรม
เป๕นวิถีการดาเนินชีวิตอันเป๕น
เอกลักษณ๑
ของชุมชนที่เกิดจากป๓จจัยทาง
ภูมิศาสตร๑
และป๓จจัยทางสังคมของแตํละ
ชุมชน
5
พระมหากษัตริย๑ ส 4.3 ป. 3/1
พํอขุนศรีอินทราทิตย๑ สมเด็จพระ
ผู๎สถาปนา
รามาธิบดีที่ 1 (พระเจ๎าอูํทอง)
อาณาจักร
สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช และ
ไทย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช เป๕น
พระมหากษัตริย๑ที่ได๎กอบกู๎แผํนดิน
และสร๎างสรรค๑ความเจริญมั่นคง
จนทาให๎มีชาติไทยจนถึงป๓จจุบัน
6

รํมเกล๎าชาวไทย ส 4.3 ป. 3/2

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอ

เวลา
(ชั่วโมง)
4

น้าหนัก
คะแนน
10

4

10

10

15

5

10

8

15

3

5

ลาดับที่

7

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

บรรพบุรุษไทย

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

ดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป๕น
ศูนย๑รวมใจของคนไทย ได๎ทรงทา
คุณประโยชน๑ตํอสังคมไทยและ
ประเทศชาติหลายประการ เพื่อ
ประเทศชาติมั่นคงและคนไทย
อยูํเย็นเป๕นสุข
ท๎าวเทพสตรี ท๎าวศรีสุนทร ชาวบ๎าน
บางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก และ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป๕น
บรรพบุรุษของไทยที่ได๎ปกปูอง
ประเทศชาติให๎เป๕นเอกราชและสร๎าง
ความมั่นคงของชาติไทย วีรกรรมของ
บรรพบุรุษ
เป๕นแบบอยํางที่ดีในการปฏิบัติตาม

5

5

ปลายภาค

1

30

รวมทั้งสิ้นตลอดปี

40

100

ส 4.3 ป. 3/3

คาอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์
รายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา
4o ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑ การนับชํวงเวลาเป๕นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป ประเภทหลักฐานที่ใช๎ในการศึกษาความเป๕นมาของท๎องถิ่น การตั้ง
หลักแหลํงและพัฒนาการ
ของมนุษย๑ยุคกํอนประวัติศาสตร๑และยุคประวัติศาสตร๑โดยสังเขป
ยกตัวอยํางหลักฐานที่พบในท๎องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย ด๎านการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคล
สาคัญสมัยสุโขทัย ภูมิป๓ญญาไทยที่สาคัญสมัยสุโขทัยที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ๑
โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ป๓ญหา
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย
ใฝุเรียนรู๎ รักความเป๕นไทย มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ป. 4/1, ป.4/2, ป.4/3
ส 4.2
ป.4/1, ป.4/2
ส 4.3 ป. 4/1, ป.4/2, ป.4/3
รวม 8 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์
ลาดับที่
1

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
เวลา ชํวงเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มาตรฐานการ
เวลา
สาระสาคัญ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
ส 4.1 ป.4/1
การนับชํวงเวลาเป๕นทศวรรษ
3
ศตวรรษ
และ
สหัสวรรษ ทาให๎เข๎าใจชํวงเวลาของ
เหตุการณ๑ที่ปรากฏในเอกสารตํางๆ

น้าหนัก
คะแนน
5

2

ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร๑

ส 4.1 ป.4/2

การแบํงยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร๑เป๕น ยุคกํอน
ประวัติศาสตร๑และยุค
ประวัติศาสตร๑นั้น ทาให๎เกิดความ
เข๎าใจที่ตรงกันตํอการศึกษาประวัติ
ของมนุษยชาติ

4

5

3

การศึกษา
ประวัติศาสตร๑
ท๎องถิ่น

ส 4.1 ป.4/3

หลักฐานที่ใช๎ในการศึกษาความ
เป๕นมาของท๎องถิ่นนั้น มีทั้ง
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ชั้นต๎น
และ ชั้นรอง

6

10

4

การตั้งถิ่นฐาน
และ
การดารงชีวิต
ของมนุษย๑
ในดินแดนไทย

ส 4.2 ป.4/1

การตั้งหลักแหลํงและพัฒนาการ
ของมนุษย๑ ยุคกํอนประวัติศาสตร๑
และยุคประวัติศาสตร๑ ในบริเวณ
ตํางๆ ในดินแดนไทยนั้นขึ้นอยูํกับ
ป๓จจัยสาคัญหลายประการ โดยมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑เป๕นสิ่ง
ยืนยัน

4

10

หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ชั้นต๎น
และชั้นรองที่พบในท๎องถิ่น ทาให๎
ได๎ข๎อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย
อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการทั้ง
ด๎านการเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจ โดยมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป๕นผู๎นาสาคัญในการพัฒนา
พํอขุนศรีอินทราทิตย๑ พํอขุน
รามคาแหงมหาราช และพระมหา

6

10

5

10

5

10

ในดินแดนไทย

5

พัฒนาการของ
มนุษย๑สมัย
ประวัติศาสตร๑
ในดินแดนไทย

ส 4.2 ป. 4/2

6

พัฒนาการของ
สมัยสุโขทัย

ส 4.3 ป.4/1

7

บุคคลสาคัญสมัย ส 4.3 ป.4/2
สุโขทัย

ลาดับที่

8

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

ภูมิป๓ญญาสมัย
สุโขทัย

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

6

10

ปลายภาค

1

30

รวมทั้งสิ้นตลอดปี

40

100

ส 4.3 ป.4/3

สาระสาคัญ
ธรรมราชาที่ 1 เป๕นบุคคลสาคัญ ที่
พัฒนาอาณาจักรสุโขทัยทั้งด๎าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
ภูมิป๓ญญาสมัยสุโขทัยเป๕นสิ่งที่มี
คุณคําทาให๎เกิดความภาคภูมิใจและ
ควรคําแกํการอนุรักษ๑

คาอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เวลา 4o ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑ อธิบาย ความเป๕นมาของท๎องถิ่นโดยใช๎หลักฐานและข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ
เพื่อใช๎ตอบคาถามทางประวัติศาสตร๑ ความแตกตํางระหวํางความจริงกับข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวใน
ท๎องถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตํอไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ อิทธิพลของ
วัฒนธรรมตํางชาติที่มีตํอสังคมไทยป๓จจุบัน พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ป๓จจัยที่
สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา ประวัติและผลงาน
ของบุคคลสาคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นําภาคภูมิใจ ภูมิป๓ญญาไทยที่สาคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี
ที่นําภาคภูมิใจ และควรคําแกํการอนุรักษ๑
โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการกลุํม
กระบวนการ
ทางสังคม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ
อยํางเป๕นระบบ
ตระหนักถึงความสาคัญของเหตุการณ๑ตํางๆ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และธารงความเป๕นไทยสามารถ
ดาเนินชีวิต
อยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ป.5/1ป.5/2ป.5/3
ส 4.2 ป.5/1ป.5/2
ส 4.3 ป.5/1ป.5/2ป.5/3ป.5/4
รวม 9 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อหน่วยการ
มาตรฐานการ
ลาดับที่
สาระสาคัญ
เรียนรู้
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
1
การศึกษาค๎นคว๎า ส 4.1 ป.5/1
การศึกษาประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น
ประวัติศาสตร๑
ป.5/2
ควรค๎นคว๎าและรวบรวมหลักฐาน
ท๎องถิ่น
ข๎อมูลตํางๆให๎หลากหลายและ
ครบถ๎วนมากที่สุด เพื่อให๎ตอบ
คาถามทางประวัติศาสตร๑ได๎อยํางมี
เหตุผล
2
ความจริงและ
ส 4.1 ป.5/3
ความจริงและข๎อเท็จจริงวิเคราะห๑
ข๎อเท็จจริง
ได๎จากแหลํงข๎อมูลและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร๑
3
อิทธิพลของอารย ส 4.2 ป.5/1
อารยธรรมของอินเดียและจีนมี
ธรรมอินเดียและ
อิทธิพลตํอสังคมไทยและภูมิภาค
จีน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
4
อิทธิพลของ
ส 4.2 ป.5/2
วัฒนธรรมตํางชาติมีอิทธิพลตํอวิถี
วัฒนธรรม
การดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
ตํางชาติที่มีตํอ
ยุคป๓จจุบัน
สังคมไทย
5
อยุธยาเมืองเกํา ส 4.3 ป.5/1
อยุธยาเป๕นอาณาจักรที่มีความ
ป.5/2
มั่นคงและเจริญรุํงเรืองทาง
ป.5/3
เศรษฐกิจ และการปกครอง
เนื่องจากมีป๓จจัยที่เหมาะสม
นอกจากนั้นบรรพบุรุษไทยในสมัย
อยุธยามีประวัติและผลงานที่สร๎าง
ความภาคภูมิใจแกํคนรุํนหลัง
พัฒนาการสมัย ส 4.3 ป.5/1
อาณาจักรธนบุรี เป๕นยุคแหํงการ
6
ธนบุรี
ป.5/3
กอบกู๎เอกราช และบูรณะฟื๗นฟู
บ๎านเมืองในทุกๆ ด๎าน โดยมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นผู๎นาสาคัญ
ในการพัฒนาและสร๎างความมั่นคง
แกํบ๎านเมือง
ภูมิป๓ญญาไทย
ส 4.3 ป.5/4
บรรพบุรุษของไทยสมัยอยุธยาและ
7
ธนบุรี ได๎สร๎างสรรค๑ภูมิป๓ญญาอัน
เป๕นประโยชน๑ เป๕นที่นําภาคภูมิใจ
และควรคําแกํการอนุรักษ๑ไว๎

เวลา
(ชั่วโมง)
4

น้าหนัก
คะแนน
10

5

10

6

10

4

10

10

10

4

10

6

10

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
ปลายภาค

1

น้าหนัก
คะแนน
30

รวมทั้งสิ้นตลอดปี

40

100

สาระสาคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

คาอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์
รายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 4o ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑ อธิบาย นาเสนอ ความสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร๑ในการศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร๑อยํางงํายๆ ข๎อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทาความเข๎าใจเรื่องราว
สาคัญในอดีต สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศเพื่อนบ๎านในป๓จจุบัน
ความสัมพันธ๑ของกลุํมอาเซียน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร๑ ป๓จจัยที่สํงเสริมความ
เจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร๑ ผลงานของบุคคลสาคัญด๎าน
ตํางๆ สมัยรัตนโกสินทร๑ ภูมิป๓ญญาไทยที่สาคัญสมัยรัตนโกสินทร๑ที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการ
อนุรักษ๑
โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการกลุํม
กระบวนการทางสังคม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ
อยํางเป๕นระบบ ตระหนักถึงความสาคัญของเหตุการณ๑ตํางๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธารงความ
เป๕นไทย สามารถดาเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วดั
ส 4.1
ป.6/1
ส 4.2
ป.6/1
ส 4.3
ป.6/1
รวม 8 ตัวชี้วดั

ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2

ป.6/3 ป. 6/4

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์
ลาดับที่
1

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
การศึกษา
ประวัติศาสตร๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐานการ
เวลา
สาระสาคัญ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
7
ส 4.1 ป.6/1
การศึกษาประวัติศาสตร๑ สามารถใช๎
ส 4.1 ป.6/2
วิธีการทางประวัติศาสตร๑ในการ
ค๎นคว๎าข๎อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลาย เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลหรือ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร๑ที่มีความ
ถูกต๎อง
และนําเชื่อถือ

น้าหนัก
คะแนน
10

2

ประเทศเพื่อน
บ๎าน

ส 4.2 ป.6/1

ประเทศเพื่อนบ๎านมีความแตกตําง
และความคล๎ายคลึงกันในด๎าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
และสภาพสังคม รวมทั้งทาเลที่ตั้ง
และอาณาเขตติดตํอ

8

15

3

ความรํวมมือใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต๎

ส 4.2 ป.6/2

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก-เฉียงใต๎ตํางก็มีความ
เป๕นมาและมีการรวมกลุํมจัดตั้ง
สมาคมประชาชาติแหํงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎หรืออาเซียน โดย
มีวัตถุประสงค๑หลักรํวมกัน
หลายด๎าน รวมทั้งความสัมพันธ๑
ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม

4

10

4

พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร๑

ส 4.3 ป.6/1
ป.
6/2

พัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร๑
เป๕นชํวงเวลาที่ชาติไทยนั้นมีป๓จจัย
หลายอยํางที่ชํวยสํงสร๎างความ
เจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยมาจนถึงป๓จจุบัน

10

15

5

ผลงานของบุคคล ส 4.3 ป.6/3
สาคัญสมัย
รัตนโกสินทร๑

การเรียนรู๎เกี่ยวกับประวัติและ
ผลงานของบุคคลสาคัญสมัย
รัตนโกสินทร๑ เพื่อนาแบบอยํางไป
ปรับใช๎ในการดาเนินชีวิต และเกิด
ความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของ
เรา

5

10

ลาดับที่
6

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
ภูมิป๓ญญาสมัย
รัตนโกสินทร๑

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

5

10

ปลายภาค

1

30

รวมทั้งสิ้นตลอดปี

40

100

ส 4.3 ป.6/4

สาระสาคัญ
ศิลปกรรม วรรณกรรม เป๕นภูมิ
ป๓ญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร๑ที่สืบ
ทอดมาจากอดีต ซึ่งถือเป๕น
เอกลักษณ๑ของชาติไทย คนรุํน
ป๓จจุบันควรภาคภูมิใจในความ
รุํงเรือง และชํวยกันสืบทอด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ทาไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และ
ทางป๓ญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป๕นเรื่องสาคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของ
ชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได๎เรียนรู๎เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง มีเจตคติ
คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด๎านสุขภาพจนเป๕นกิจนิสัย อันจะสํงผลให๎
สังคมโดยรวมมีคุณภาพ
เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาเป๕นการศึกษาด๎านสุขภาพที่มีเปูาหมาย เพื่อการดารงสุขภาพ การสร๎างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให๎ยั่งยืน
สุขศึกษา มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม และ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพควบคูํไปด๎วยกัน
พลศึกษา มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนใช๎กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเลํนเกมและกีฬา
เป๕นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม สติป๓ญญา รวมทั้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
สาระที่เป๕นกรอบเนื้อหาหรือขอบขํายองค๑ความรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพล
ศึกษาประกอบด๎วย
•
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑ ป๓จจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต ความสัมพันธ๑เชื่อมโยงในการ
ทางานของระบบตํางๆของรํางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให๎เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
•
ชีวิตและครอบครัว ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องคุณคําของตนเองและครอบครัว การปรับตัว
ตํอการเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ความรู๎สึกทางเพศ การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับ
ผู๎อื่น สุขปฏิบัติทางเพศ และทักษะในการดาเนินชีวิต
•
การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเลํนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆ การเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และ
ประเภททีมอยํางหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และข๎อตกลงใน
การเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย และกีฬา และความมีน้าใจนักกีฬา
•
การสร๎างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปูองกันโรค ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับหลัก
และวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ๑และบริการสุขภาพ การสร๎างเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ และการปูองกันโรคทั้งโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ
•
ความปลอดภัยในชีวิต ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องการปูองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ
ทั้งความเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช๎ยาและสารเสพติด รวมถึง
แนวทางในการสร๎างเสริมความปลอดภัยในชีวิต

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานพ ๒.๑ เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนิน
ชีวิต
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข๎าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเลํนเกม และการเลํนกีฬา ปฏิบัติเป๕นประจาอยําง
สม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขํงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การปูองกัน
โรคและการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ปูองกันและหลีกเลี่ยงป๓จจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช๎ยา
สารเสพติดและความรุนแรง
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 มีความรู๎ และเข๎าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑ ป๓จจัยที่มีผลตํอ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีการสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุํมเพื่อน
 มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน การพักผํอนนอนหลับ การรักษาความสะอาดอวัยวะทุก
สํวนของรํางกาย การเลํนและการออกกาลังกาย
 ปูองกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนาไปสูํการใช๎สารเสพติด การลํวงละเมิดทางเพศและ
รู๎จักปฏิเสธในเรื่องที่ไมํเหมาะสม
 ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได๎ตามพัฒนาการในแตํละชํวงอายุ มีทักษะ
การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานและมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ และเกม ได๎อยํางสนุกสนาน และปลอดภัย
 มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเลํน ของใช๎ ที่มีผลดีตํอสุขภาพ หลีกเลี่ยงและ
ปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุได๎
 ปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมเมื่อมีป๓ญหาทางอารมณ๑ และป๓ญหาสุขภาพ
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบข๎อตกลง คาแนะนา และขั้นตอนตํางๆ และให๎ความ
รํวมมือกับผู๎อื่นด๎วยความเต็มใจจนงานประสบความสาเร็จ
 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู๎อื่นในการเลํนเป๕นกลุํม

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 เข๎าใจความสัมพันธ๑เชื่อมโยงในการทางานของระบบตําง ๆ ของรํางกาย และรู๎จักดูแล
อวัยวะที่สาคัญของระบบนั้น ๆ
 เข๎าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ๑และสังคม แรงขับทางเพศ
ของชายหญิง เมื่อยํางเข๎าสูํวัยแรกรุํนและวัยรุํน สามารถปรับตัวและจัดการได๎อยํางเหมาะสม
 เข๎าใจและเห็นคุณคําของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุํน และเป๕นสุข
 ภูมิใจและเห็นคุณคําในเพศของตน ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได๎ถูกต๎องเหมาะสม
 ปูองกันและหลีกเลี่ยงป๓จจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ
ความรุนแรง สารเสพติดและการลํวงละเมิดทางเพศ
 มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
 รู๎หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย เกม การละเลํน
พื้นเมือง กีฬาไทย กีฬาสากลได๎อยํางปลอดภัยและสนุกสนาน มีน้าใจนักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ
กติกา สิทธิ และหน๎าที่ของตนเอง จนงานสาเร็จลุลํวง
 วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ได๎ตามความเหมาะสมและความต๎องการเป๕นประจา
 จัดการกับอารมณ๑ ความเครียด และป๓ญหาสุขภาพได๎อยํางเหมาะสม
 มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูลขําวสารเพื่อใช๎สร๎างเสริมสุขภาพ

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

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

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายลักษณะและหน๎าที่
ของอวัยวะภายนอก

๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก

ป. ๒

๑. อธิบายลักษณะ และหน๎าที่ของ
อวัยวะภายใน

๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายใน

ป.๓

ป. ๔

๓. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย๑
๑. อธิบายลักษณะและการ
เจริญเติบโตของรํางกายมนุษย๑

๒. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ๑มาตรฐาน
๑. อธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของรํางกายและจิตใจ
ตามวัย
๒. อธิบายความสาคัญของกล๎ามเนื้อ
กระดูกและข๎อที่มีผลตํอสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ลักษณะและหน๎าที่ของอวัยวะภายนอกที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
- ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท๎า เล็บ ผิวหนัง
ฯลฯ
- อวัยวะในชํองปาก (ปาก ลิ้น ฟ๓น เหงือก)
 การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
- ตา หู คอ จมูก ปาก ลิ้น ฟ๓น ผม มือ เท๎า
เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ
- อวัยวะในชํองปาก (ปาก ลิ้น ฟ๓น เหงือก)
 ลักษณะ และหน๎าที่ของอวัยวะภายในที่มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย (สมอง
หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร ลาไส๎
ฯลฯ)
 การดูแลรักษาอวัยวะภายใน
- การระมัดระวังการกระแทก
- การออกกาลังกาย
- การกินอาหาร
 ธรรมชาติของชีวิตมนุษย๑ตั้งแตํเกิดจนตาย
 ลักษณะการเจริญเติบโตของรํางกายมนุษย๑
ที่มีความแตกตํางกันในแตํละบุคคล
- ลักษณะรูปรําง
- น้าหนัก
- สํวนสูง
 เกณฑ๑มาตรฐานการเจริญเติบโต ของเด็กไทย
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรํางกาย
และจิตใจ ตามวัย (ในชํวงอายุ ๙ – ๑๒ ปี)
 ความสาคัญของกล๎ามเนื้อ กระดูกและข๎อ
ที่มีผลตํอสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ

ชั้น

ป. ๕

ป.๖

ตัวชี้วัด
๓. อธิบายวิธีดูแลกล๎ามเนื้อ กระดูก
และข๎อ ให๎ทางานอยํางมีประสิทธิภาพ
๑. อธิบายความสาคัญของระบบยํอย
อาหาร และระบบขับถํายที่มีผลตํอ
สุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ
๒. อธิบายวิธีดูแลระบบยํอยอาหาร
และระบบขับถํายให๎ทางานตามปกติ
๑. อธิบายความสาคัญของระบบ
สืบพันธุ๑ ระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ ที่มีผลตํอสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
๒. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบ
สืบพันธุ๑ ระบบไหลเวียนโลหิต และ
ระบบหายใจให๎ทางานตามปกติ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 วิธีดูแลรักษากล๎ามเนื้อ กระดูกและข๎อให๎
ทางานอยํางมีประสิทธิภาพ
 ความสาคัญของระบบยํอยอาหารและระบบ
ขับถํายที่มีผลตํอสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ
 วิธีดูแลรักษาระบบยํอยอาหารและระบบ
ขับถํายให๎ทางานตามปกติ
 ความสาคัญของระบบสืบพันธุ๑ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจที่มีผลตํอ
สุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
 วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ๑ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให๎ทางาน
ตามปกติ

สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ชั้น
ป. ๑

ป. ๒

ตัวชี้วัด
๑. ระบุสมาชิกในครอบครัวและ
ความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตํอ
กัน
๒. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจ
ในตนเอง
๓. บอกลักษณะความแตกตําง
ระหวํางเพศชาย และเพศหญิง
๑. ระบุบทบาทหน๎าที่ของตนเอง
และสมาชิกในครอบครัว

๒. บอกความสาคัญของเพื่อน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 สมาชิกในครอบครัว
 ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
 สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ
ในตนเอง (จุดเดํน จุดด๎อยของตนเอง)
 ลักษณะความแตกตํางของเพศชาย เพศหญิง
- รํางกาย
- อารมณ๑
- ลักษณะนิสัย
 บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัว
- ตนเอง
- พํอ แมํ
- พี่น๎อง
- ญาติ
 ความสาคัญของเพื่อน (เชํน พูดคุย ปรึกษา

ชั้น

ป. ๓

ตัวชี้วัด

เลํน ฯลฯ)
๓. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
- ความเป๕นสุภาพบุรุษ
- ความเป๕นสุภาพสตรี
๔. อธิบายความภาคภูมิใจในความ  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง หรือเพศชาย
เป๕นเพศหญิง หรือเพศชาย
๑. อธิบายความสาคัญ และความ  ความสาคัญของครอบครัว ความแตกตํางของ
แตกตํางของครอบครัวที่มีตํอตนเอง
แตํละครอบครัว
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- การศึกษา
 วิธีการสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุํม
เพื่อน
 พฤติกรรมที่นาไปสูํการลํวงละเมิดทางเพศ
(การแตํงกาย การเที่ยวกลางคืน การคบเพื่อน
การเสพสารเสพติด ฯลฯ)
 วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาไปสูํการลํวง
ละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอื่น ๆ )
๑. อธิบายคุณลักษณะของความเป๕น  คุณลักษณะของความเป๕นเพื่อนและสมาชิกที่
เพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ดีของครอบครัว
๒. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
 พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม
เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
๓. ยกตัวอยํางวิธีการปฏิเสธการ
 วิธีการปฏิเสธการกระทาที่เป๕นอันตรายและไมํ
กระทาที่เป๕นอันตรายและไมํเหมาะสม เหมาะสมในเรื่องเพศ
ในเรื่องเพศ
๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง
และปฏิบัติตนได๎เหมาะสม
 การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรม
ไทย
๒. อธิบายความสาคัญของการมี
 ลักษณะของครอบครัวที่อบอุํนตามวัฒนธรรม
ครอบครัวที่อบอุํนตามวัฒนธรรมไทย ไทย (ครอบครัวขยาย การนับถือญาติ)
๒. อธิบายวิธีสร๎างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุํมเพื่อน
๓. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
นาไปสูํการลํวงละเมิดทางเพศ

ป. ๔

ป. ๕

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น

ป. ๖

ตัวชี้วัด
๓. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค๑ และ
ไมํพึงประสงค๑ในการแก๎ไขป๓ญหาความ
ขัดแย๎งในครอบครัวและกลุํมเพื่อน
๑. อธิบายความสาคัญของการสร๎าง
และรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อื่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 พฤติกรรมที่พึงประสงค๑และไมํพึงประสงค๑
ในการแก๎ไขป๓ญหาความขัดแย๎งในครอบครัว
 ความสาคัญของการสร๎างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู๎อื่น
 ป๓จจัยที่ชํวยให๎การทางานกลุํมประสบ
ความสาเร็จ

- ความสามารถสํวนบุคคล
- บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในกลุํม
- การยอมรับความคิดเห็น และความแตกตําง
ระหวํางบุคคล
- ความรับผิดชอบ
๒. วิเคราะห๑พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
 พฤติกรรมเสี่ยงที่นาไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑
นาไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑ การติดเชื้อ การติดเชื้อเอดส๑ และการตั้งครรภ๑กํอนวัย
เอดส๑ และการตั้งครรภ๑กํอนวัยอันควร อันควร
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข๎าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกม และกีฬา
ชั้น
ป.๑

ป. ๒

ตัวชี้วัด
๑. เคลื่อนไหวรํางกายขณะอยูํกับที่
เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ๑ประกอบ

๒. เลํนเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวม
กิจกรรมทางกายที่ใช๎การเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติ
๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกาย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรํางกายใน
ชีวิตประจาวัน
- แบบอยูํกับที่ เชํน นั่ง ยืน ก๎มเงย เอียง ซ๎าย
ขวา เคลื่อนไหวข๎อมือ ข๎อเท๎า แขน ขา
- แบบเคลื่อนที่ เชํน เดิน วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว
- แบบใช๎อุปกรณ๑ประกอบ เชํน จับ โยน เตะ
เคาะ
 กิจกรรมทางกายที่ใช๎ในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ
- การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด
 ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหวรํางกาย

ชั้น

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ขณะอยูํกับที่ เคลื่อนที่ และใช๎อุปกรณ๑ แบบอยูํกับที่ เชํน กระโดด บิดตัว ดึง ผลัก
ประกอบ
แบบเคลื่อนที่ เชํน กระโดดเขยํง ก๎าวชิดก๎าว วิ่ง
ตามทิศทางที่กาหนด และแบบใช๎อุปกรณ๑ประกอบ
เชํน คีบ ขว๎าง ตี
๒. เลํมเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวม
 การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด และเข๎ารํวมกิจกรรมทาง
กิจกรรมทางกายที่วิธีเลํน อาศัยการ
กายที่วิธีเลํนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต๎นทั้งแบบ
เคลื่อนไหวเบื้องต๎นทั้งแบบอยูํกับที่
อยูํกับที่ เคลื่อนที่ และใช๎อุปกรณ๑ประกอบ
เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ๑ประกอบ
๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกาย
 การเคลื่อนไหวรํางกายแบบอยูํกับที่
ขณะอยูํกับที่ เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ๑ เชํน ยํอยืด เขยํง พับตัว เคลื่อนไหวลาตัว การ
ประกอบอยํางมีทิศทาง
เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เชํน เดินตํอเท๎า เดินถอยหลัง กระโจน และแบบใช๎อุปกรณ๑ประกอบโดยมี
การบังคับทิศทาง เชํน ดีด ขว๎าง โยน และ
รับ
 วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกายแบบ
ตํางๆ อยํางมีทิศทาง
๒. เคลื่อนไหวรํางกายที่ใช๎ทักษะการ  กิจกรรมทางกายที่ใช๎ทักษะการเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง ใน
แบบบังคับทิศทาง ในการเลํนเกมเบ็ดเตล็ด
การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด
๑. ควบคุมตนเองเมื่อใช๎ทักษะ
การเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได๎
ทั้งแบบอยูํกับที่ เคลื่อนที่ และใช๎
อุปกรณ๑ประกอบ
๒. ฝึกกายบริหารทํามือเปลํา
ประกอบจังหวะ
๓. เลํนเกมเลียนแบบและกิจกรรม
แบบผลัด
๔. เลํนกีฬาพื้นฐานได๎อยํางน๎อย
๑ ชนิด
๑. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหว
แบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อ
ใช๎ทักษะการเคลื่อนไหว
ตาม
แบบที่กาหนด

 การเคลื่อนไหวรํางกายแบบผสมผสานทั้งแบบ
อยูํกับที่ เชํน กระโดดหมุนตัว กระโดด-เหยียดตัว
แบบเคลื่อนที่ เชํน ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง ควบ
ม๎า และแบบใช๎อุปกรณ๑ประกอบ เชํน บอล เชือก
 กายบริหารทํามือเปลําประกอบจังหวะ
 เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
 กีฬาพื้นฐาน เชํน แชร๑บอล แฮนด๑บอล
หํวงข๎ามตาขําย
 การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรํางกาย แบบ
ผสมผสาน และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยูํ
กับที่ เคลื่อนที่ และใช๎อุปกรณ๑ประกอบตามแบบที่
กาหนด เชํน การฝึกกายบริหาร ยืดหยุํนขั้นพื้นฐาน
เป๕นต๎น

ชั้น

ป. ๖

ตัวชี้วัด
๒. เลํมเกมนาไปสูํกีฬาที่เลือกและ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด
๓. ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการ
รับแรง การใช๎แรงและความสมดุล
๔. แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเลํนกีฬา
๕. เลํนกีฬาไทย และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีมได๎อยําง
ละ ๑ ชนิด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 เกมนาไปสูํกีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี
เขี่ย รับ – สํงสิ่งของ ขว๎าง และวิ่ง
 การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช๎แรงและ
ความสมดุล
 ทักษะกลไกที่สํงผลตํอการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
และเลํนกีฬา
 การเลํนกีฬาไทย เชํน ตะกร๎อวง วิ่งชักธง และ
กีฬาสากล เชํน กรีฑาประเภทลูํ แบดมินตัน เปตอง
ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วํายน้า

๖. อธิบายหลักการ และเข๎ารํวม
กิจกรรมนันทนาการ อยํางน๎อย
๑ กิจกรรม

หลักการและกิจกรรมนันทนาการ

๑. แสดงทักษะการเคลื่อนไหว
รํวมกับผู๎อื่นในลักษณะแบบผลัดและ
แบบผสมผสานได๎ตามลาดับทั้งแบบอยูํ
กับที่ เคลื่อนที่ และใช๎อุปกรณ๑
ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง
๒. จาแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่อง
การรับแรง การใช๎แรง และความสมดุล
ในการเคลื่อนไหวรํางกายในการเลํน
เกม เลํนกีฬา และนาผลมาปรับปรุง
เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู๎อื่น
๓. เลํนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีมได๎อยํางละ ๑
ชนิด

 การเคลื่อนไหวรํวมกับผู๎อื่นแบบผลัดในลักษณะ
ผสมผสาน ในการรํวมกิจกรรมทางกาย เชํน กิจกรรม
แบบผลัด กายบริหารประกอบเพลง ยืดหยุํนขั้น
พื้นฐานที่ใช๎ทําตํอเนื่อง และการตํอตัวทํางําย ๆ

 การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช๎แรง และ
ความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ในการ
เลํนเกมและกีฬา

 การเลํนกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม เชํน กรีฑาประเภทลูํ และลาน
เป
ตอง วํายน้า เทเบิลเทนนิส วอลเลย๑บอล ฟุตบอล
ตะกร๎อวง
๔. ใช๎ทักษะกลไก เพื่อปรับปรุงเพิ่มพูน  การใช๎ข๎อมูลด๎านทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงและ
ความสามารถของตนและผู๎อื่นในการ เพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และ
เลํนกีฬา
เลํนกีฬา
๕. รํวมกิจกรรมนันทนาการอยํางน๎อย  การนาความรู๎และหลักการของกิจกรรม

ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑ กิจกรรม แล๎วนาความรู๎และหลักการ นันทนาการไปใช๎เป๕นฐานการศึกษาหาความรู๎
ที่ได๎ไปใช๎เป๕นฐานการศึกษาหาความรู๎
เรื่องอื่น ๆ

สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การปูองกันโรค
และการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ชั้น
ป.๑

ป. ๒

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แหํงชาติตามคาแนะนา
๒. บอกอาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหํงชาติ

 ลักษณะอาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง
- ปวดศีรษะ
- ตัวร๎อน
- มีน้ามูก
- ปวดท๎อง
- ผื่นคัน (หนังศีรษะ ผิวหนัง)
- ฟกช้า ฯลฯ
๓. ปฏิบัติตนตามคาแนะนาเมื่อมี
 วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปุวยที่เกิด
อาการเจ็บปุวย
ขึ้นกับตนเอง
๑. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี  ลักษณะของการมีสุขภาพดี
- รํางกายแข็งแรง
- จิตใจ รําเริง แจํมใส
- มีความสุข
- มีความปลอดภัย
๒. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน๑
 อาหารที่มีประโยชน๑และไมํมีประโยชน๑
๓. ระบุของใช๎และของเลํนที่มีผลเสีย  ของใช๎และของเลํนที่มีผลเสียตํอสุขภาพ
ตํอสุขภาพ
๔. อธิบายอาการและวิธีปูองกันการ  อาการและวิธีปูองกันการเจ็บปุวย
เจ็บปุวย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
- ตาแดง ท๎องเสีย ฯลฯ
 อาการและวิธีปูองกันการบาดเจ็บ
- ถูกของมีคม แมลงสัตว๑กัดตํอย หกล๎ม ฯลฯ
๕. ปฏิบัติตามคาแนะนาเมื่อมีอาการ วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปุวยและบาดเจ็บ
เจ็บปุวยและบาดเจ็บ

ชั้น

ตัวชี้วัด

ป. ๓

๑. อธิบายการติดตํอและวิธีการ
ปูองกันการแพรํกระจายของโรค
๒. จาแนกอาหารหลัก ๕ หมูํ
๓. เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ
๕ หมูํ ในสัดสํวนที่เหมาะสม

ป. ๔

ป. ๕

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 การติดตํอและวิธีการปูองกันการ
แพรํกระจายของโรค
 อาหารหลัก ๕ หมูํ
 การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม
- ความหลากหลายของชนิดอาหารในแตํละหมูํ
- สัดสํวนและปริมาณของอาหาร (ตามธง
โภชนาการ)
๔. แสดงการแปรงฟ๓นให๎สะอาดอยําง  การแปรงฟ๓นให๎สะอาดอยํางถูกวิธี
ถูกวิธี
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟ๓น)
๕. สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายได๎  การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
ตามคาแนะนา
สุขภาพ
- วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- วิธีการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
โดยการออกกาลังกาย การพักผํอน และ
กิจกรรมนันทนาการ
๑. อธิบายความสัมพันธ๑ระหวําง
 ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ
สิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ
 การจัดสิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและ
เอื้อตํอสุขภาพ
๒. อธิบายสภาวะอารมณ๑ ความรู๎สึก  สภาวะอารมณ๑และความรู๎สึก เชํนโกรธ
ที่มีผลตํอสุขภาพ
หงุดหงิด เครียด เกลียด เสียใจ เศร๎าใจ
วิตกกังวล กลัว ก๎าวร๎าว อิจฉา ริษยา เบื่อ
หนําย ท๎อแท๎ ดีใจ ชอบใจ รัก ชื่นชม สนุก
สุขสบาย
 ผลที่มีตํอสุขภาพ
ทางบวก : สดชื่น ยิ้มแย๎ม แจํมใส รําเริง
ฯลฯ
ทางลบ : ปวดศีรษะ ปวดท๎อง
เบือ่ อาหาร อํอนเพลีย ฯลฯ
๓. วิเคราะห๑ข๎อมูลบนฉลากอาหารและ  การวิเคราะห๑ข๎อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ
๔. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทางกายตามผลการตรวจสอบ
 การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
สมรรถภาพทางกาย
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๑. แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสาคัญ  ความสาคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
ของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แหํงชาติ

ชั้น

ตัวชี้วัด
แหํงชาติ
๒. ค๎นหาข๎อมูลขําวสารเพื่อใช๎สร๎าง
เสริมสุขภาพ

ป. ๖

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 แหลํงและวิธีค๎นหาข๎อมูลขําวสารทาง
สุขภาพ
 การใช๎ข๎อมูลขําวสารในการสร๎างเสริม
สุขภาพ
๓. วิเคราะห๑สื่อโฆษณาในการ
 การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ๑
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ๑ สุขภาพ (อาหาร เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ๑ดูแล
สุขภาพอยํางมีเหตุผล
สุขภาพในชํองปาก ฯลฯ)
๔. ปฏิบัติตนในการปูองกันโรคที่พบ การปฏิบัติตนในการปูองกันโรคที่พบบํอยใน
บํอยในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
- ไข๎หวัด
- ไข๎เลือดออก
- โรคผิวหนัง
- ฟ๓นผุและโรคปริทันต๑
ฯลฯ
๕. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทางกายตามผลการทดสอบ
 การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
สมรรถภาพทางกาย
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๑. แสดงพฤติกรรมในการปูองกัน
 ความสาคัญของสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอ
และแก๎ไขป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอ สุขภาพ
สุขภาพ
 ป๓ญหาของสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอสุขภาพ
 การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมที่มี
ผลตํอสุขภาพ
๒. วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดจากการ  โรคติดตํอสาคัญที่ระบาดในป๓จจุบัน
ระบาดของโรคและเสนอแนวทางการ  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค
ปูองกันโรคติดตํอสาคัญที่พบใน
 การปูองกันการระบาดของโรค
ประเทศไทย
๓. แสดงพฤติกรรมที่บํงบอกถึง
 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตํอ
ความรับผิดชอบตํอสุขภาพของสํวนรวม สุขภาพของสํวนรวม
๔. สร๎างเสริมและปรับปรุง
 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอยําง  การสร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
ตํอเนื่อง
กายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ปูองกันและหลีกเลี่ยงป๓จจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช๎ยา
สารเสพติด และความรุนแรง
ชั้น
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ตัวชี้วัด
๑. ระบุสิ่งที่ทาให๎เกิดอันตราย
ที่บ๎าน โรงเรียน และการปูองกัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 สิ่งที่ทาให๎เกิดอันตรายภายในบ๎านและ
โรงเรียน
 การปูองกันอันตรายภายในบ๎านและโรงเรียน
๒. บอกสาเหตุและการปูองกัน
 อันตรายจากการเลํน
อันตรายที่เกิดจากการเลํน
- สาเหตุที่ทาให๎เกิดอันตรายจากการเลํน
- การปูองกันอันตรายจากการเลํน
๓. แสดงคาพูดหรือทําทางขอความ  การขอความชํวยเหลือเมื่อเกิดเหตุร๎ายที่บ๎าน
ชํวยเหลือจากผู๎อื่นเมื่อเกิดเหตุร๎ายที่
และโรงเรียน
บ๎านและโรงเรียน
- บุคคลที่ควรขอความชํวยเหลือ
- คาพูดและทําทางการขอความชํวยเหลือ
๑. ปฏิบัติตนในการปูองกันอุบัติเหตุ  อุบัติเหตุทางน้า และทางบก
ที่อาจเกิดขึ้นทางน้า และทางบก
- สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้าและทางบก
- วิธีการปูองกันอุบัติเหตุทางน้าและทางบก
๒. บอกชื่อยาสามัญประจาบ๎าน
 ยาสามัญประจาบ๎าน
และใช๎ยาตามคาแนะนา
- ชื่อยาสามัญประจาบ๎าน
- การใช๎ยาตามความจาเป๕นและลักษณะอาการ
๓. ระบุโทษของสารเสพติด สาร
 สารเสพติดและสารอันตรายใกล๎ตัว
อันตรายใกล๎ตัวและวิธีการปูองกัน
- โทษของสารเสพติด และสารอันตรายใกล๎ตัว
- วิธีปูองกัน
๔. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ๑และปูาย  สัญลักษณ๑และปูายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่
เตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป๕น
ที่เป๕นอันตราย
อันตราย
- ความหมายของสัญลักษณ๑และปูายเตือน
๕. อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธี
 อัคคีภัย
ปูองกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ
- สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
- อันตรายซึ่งได๎รับจากการเกิดอัคคีภัย
- การปูองกันอัคคีภัย และการหนีไฟ
๑. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก  วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุใน
อุบัติเหตุในบ๎าน โรงเรียน และการ บ๎าน โรงเรียนและการเดินทาง
เดินทาง
๒. แสดงวิธีขอความชํวยเหลือจาก  การขอความชํวยเหลือจากบุคคลและแหลํง
บุคคลและแหลํงตําง ๆ เมื่อเกิด
ตํางๆ เมื่อเกิดเหตุร๎ายหรืออุบัติเหตุ
เหตุร๎าย หรืออุบัติเหตุ
๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล เมื่อ
 การบาดเจ็บจากการเลํน

ชั้น
ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

ตัวชี้วัด
บาดเจ็บจากการเลํน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ลักษณะของการบาดเจ็บ
- วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ ห๎ามเลือด ฯลฯ)
๑. อธิบายความสาคัญของการใช๎ยา  ความสาคัญของการใช๎ยา
และใช๎ยาอยํางถูกวิธี
 หลักการใช๎ยา
๒. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได๎รับ  วิธีปฐมพยาบาล
อันตรายจากการใช๎ยาผิด สารเคมี
- การใช๎ยาผิด
แมลงสัตว๑กัดตํอย และการบาดเจ็บ
- สารเคมี
จากการเลํนกีฬา
- แมลงสัตว๑กัดตํอย
- การบาดเจ็บจากการเลํนกีฬา
๓. วิเคราะห๑ผลเสียของการสูบบุหรี่  ผลเสียของการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการ
และการดื่มสุรา ที่มีตํอสุขภาพและการ ปูองกัน
ปูองกัน
๑. วิเคราะห๑ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการ  ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎สารเสพติด (สุรา
ใช๎สารเสพติด
บุหรี่ ยาบ๎า สารระเหย ฯลฯ)
- ครอบครัว สังคม เพื่อน
- คํานิยม ความเชื่อ
- ป๓ญหาสุขภาพ
- สื่อ ฯลฯ
๒. วิเคราะห๑ผลกระทบของการใช๎ยา  ผลกระทบของการใช๎ยา และสารเสพติดที่มีตํอ
และสารเสพติด ที่มีผลตํอรํางกาย
รํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา
จิตใจ อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา

๓. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
การใช๎ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด
การใช๎ยา
 การหลีกเลี่ยงสารเสพติด
๔. วิเคราะห๑อิทธิพลของสื่อที่มีตํอ
 อิทธิพลของสื่อที่มีตํอพฤติกรรม สุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
(อินเทอร๑เน็ต เกม ฯลฯ)
๕. ปฏิบัติตนเพื่อปูองกันอันตราย
 การปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายจากการเลํน
จากการเลํนกีฬา
กีฬา
๑. วิเคราะห๑ผลกระทบจากความ
 ภัยธรรมชาติ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีตํอรํางกาย - ลักษณะของภัยธรรมชาติ
จิตใจ และสังคม
- ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มี
ตํอรํางกาย จิตใจ และสังคม
๒. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อความ
 การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย
ปลอดภัยจากธรรมชาติ
ธรรมชาติ

ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๓. วิเคราะห๑สาเหตุของการติดสารเสพติด สาเหตุของการติดสารเสพติด
และชักชวนให๎ผู๎อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด ทักษะการสื่อสารให๎ผู๎อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
และโครงสร้างรายวิชา

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง
ศึกษาเกีย่ วกับตาแหนํงลักษณะหน๎าทีแ่ ละการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกสมาชิกใน
ครอบครัวความรักและความผูกพันในครอบครัวความภาคภูมิใจในตนเองและความแตกตํางทางเพศ
การเคลื่อนไหวรํางกายขั้นพื้นฐานสนุกกับเกมเบ็ดเตล็ดการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหํงชาติการ
ปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปุวยและการปูองกันอันตรายที่บ๎านและโรงเรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นให๎ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมกลุมํ ได๎อภิปรายและสนทนาเพือ่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการแสดงบทบาทสมมุติหน๎าชั้นเรียนเลําประสบการณ๑ การวาดภาพรู๎จักการ
ประเมินตนเองประเมินเพื่อนในชั้นเรียนเปดกว๎างให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็นและมีการบูรณาการ
กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย
เห็นคุณคําและประโยชน๑ของการเคลือ่ นไหวและความมีน้าใจนักกีฬา สนุกสนานในการเลํน
เกม เห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อนาไปเป๕นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันได๎
ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.1/1, ป.1/2
พ 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
พ 3.1 ป.1/1, ป.1/2
พ 3.2 ป.1/1, ป.1/2
พ 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
พ 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

ลาดับ
ที่
1 อวัยวะภายนอก

โครงสร้างรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐาน
การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ตัวชี้วัด
พ 1.1
รํางกายประกอบด๎วยอวัยวะภายในและ
ป.1/1,
อวัยวะภายนอกที่มีลักษณะและหน๎าที่
ป.1/2
แตกตํางกันจึงจาเป๕นต๎องดูแลรักษาอวัยวะ
ตํางๆอยํางถูกวิธีเพื่อให๎รํางกายแข็งแรงและ
มีการเจริญเติบโตที่สมวัย

2

ความรักและ
ความผูกพันใน
ครอบครัว

พ 2.1
ป.1/1

3

ความภาคภูมิใจ
ในตนเองและ
ความแตกตําง
ทางเพศ

พ 2.1
ป.1/2,
ป.1/3

ครอบครัวประกอบด๎วยสมาชิกในครอบครัว
อยูํรํวมกันครอบครัวมีความสาคัญอยํางมาก
ที่จะทาให๎คนเรามีชีวิตที่มีความสุขมีการเจ
ริญเติบโตเป๕นปกติและสมวัครอบครัวที่ดี
ต๎องมีความรักใครํสามัคคีกันการปฏิบัติตน
เป๕นสมาชิกที่ดีของครอบครัวทาให๎
ครอบครัวมีความสุข
1. ทุกคนต๎องรู๎จักจุดเดํนจุดด๎อยของตนเอง
เพื่อนาจุดเดํนของตนเองมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑และนาจุดด๎อยของตนเองมา
ปรับปรุงแก๎ไขเพื่อให๎เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง2. เพศชายและเพศหญงยํอมมีความ
แตกตํางกันโดยธรรมชาติทั้งทางด๎าน
รํางกายอารมณ๑สังคมและลักษณะนิสัยการ
เข๎าใจความแตกตํางระหวํางเพศชายและ
เพศหญิงจะทาให๎สามารถปฏิบัติตนได๎
ถูกต๎องเหมาะสมกับเพศของตน

เวลา
10

4

8

น้าหนัก/
คะแนน

0
ลาดับ
มาตรฐาน
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
4 การเคลื่อนไหว
พ 3.1
รํางกายขั้นพื้นฐาน ป.1/1,
ป.1/2
พ 3.2
ป.1/1
5

สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด พ 3.1
ป.1/2
พ 3.2
ป.1/1,
ป.1/2

6

การปฏิบัติตนตาม
หลักสุขบัญญัติ
แหํงชาติ

พ 4.1
ป.1/1

7

การปฏิบัติตนเมื่อมี
อาการเจ็บปุวย

พ 4.1
ป.1/2,
ป.1/3

สาระสาคัญ
สิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวที่แตกตํางกันโดย
เป๕นไปอยํางมีเปูาหมายการเคลื่อนไหว
ของคนต๎องใช๎สํวนตํางๆของรํางกายที่
ทางานประสานกันและการเคลื่อนไหว
รํางกายสามารถใช๎ในการออกกาลังกายได๎
ด๎วยการบริหารรํางกายเพื่อให๎รํางกาย
สมบูรณ๑แข็งแรง
เกมเป๕นกิจกรรมที่ชํวยให๎รํางกายได๎
เคลื่อนไหวและเกิดความสนุกสนานในการ
เลํนการเลํนเกมผู๎เลํนควรปฏิบัติตามกฎ
กติกาอยํางเครํงครัดเพื่อให๎การเลํนเป๕นไป
อยํางราบรื่นเกิดความปลอดภัยในการเลํน
และชํวยสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ
การปฏิบัติตนตามหลักสุขัญญั
บั ติแหํงชาติ
จะทาให๎รํางกายแข็งแรงจิตใจแจํมใสการ
เจริญเติบโตเป๕นไปตามปกติซึ่งนอกจากจะ
สํงผลดีตํอสุขภาพตนเองแล๎ว
ยังสํงผลตํอสุขภาพของครอบครัวและ
สังคมอีกด๎วย
การมีชีวิตอยูํอยํางมีความสุขนอกจากมี
สุขภาพรํางกายที่สมบูรณ๑แข็งแรงและมี
สุขภาพจิตดีแล๎วยังต๎องปลอดภัยจากการ
เจ็บปุวยด๎วยโรคตํางๆด๎วยเพราะการ
เจ็บปุวยเป๕นโรค
จะทาให๎ไมํสามารถทากิจกรรมได๎ตามปกติ
การรู๎จักวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการ
เจ็บปุวยจะทาให๎รํางกายกลับมาสมบูรณ๑
แข็งแรงได๎เร็ว

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
18

20

6

6

1

ลาดับ
มาตรฐาน
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
8 การปูองกันอันตราย พ 5.1
ที่บ๎านและโรงเรียน ป.1/1,
ป.1/2,
ป.1/3

รวม

สาระสาคัญ
1. สิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆที่บ๎านและ
โรงเรียนอาจกํอให๎เกิดอันตรายได๎หากใช๎
ไมํถูกต๎องหรือใช๎ไมํระมัดระวังทุกคนจึง
ต๎องรู๎จักการปูองกันอันตราย
ตํางๆที่อาจเกิดขึ้นภายในบ๎านหรือ
โรงเรียนเพื่อให๎อยูํในบ๎านและโรงเรียน
อยํางปลอดภัย
2. การเลํนกับเพื่อนอาจทาให๎เกิด
อันตรายการปฏิบัติตนในการเลํนได๎
ถูกต๎องจะทาให๎เลํนได๎อยํางสนุกสนาน
ปลอดภัย
3. การขอความชํวยเหลือเมื่อมีเหตุร๎าย
เกิดขึ้นที่บ๎านและโรงเรียนอยํางถูกวิธีจะ
ทาให๎ได๎รับความชํวยเหลือที่ถูกต๎องและ
ปลอดภัยจากเหตุร๎ายตํางๆ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
8

80

2
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง
ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะภายในรํางกายที่สาคัญ ธรรมชาติของชีวิตมนุษย๑ บทบาทหน๎าที่ของสมาชิก
ในครอบครัว พฤติกรรมทางเพศ การเคลื่อนไหวรํางกายเบื้องต๎นและกิจกรรมทางกาย การออกกาลังกาย
และกิจกรรมประกอบจังหวะ สนุกกับการเลํนเกมเบ็ดเตล็ด การสร๎างเสริมสุขภาพที่ดี การดูแลตนเอง
เบื้องต๎นเมื่อเจ็บปุวย และบาดเจ็บ ยาสามัญประจาบ๎าน สารเสพติดและสารอันตรายใกล๎ตัว การปูองกัน
อุบัติเหตุและอัคคีภัย
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ทากิจกรรมกลุํม ได๎อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น และสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการแสดงบทบาทสมมุติหน๎าชั้นเรียน เลํา
ประสบการณ๑ การวิเคราะห๑สถานการณ๑ การวาดภาพ การปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งเดี่ยวและกลุํม
รู๎จักการประเมินตนเอง และประเมินเพื่อนในชั้นเรียน เปดกว๎างให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็น และ
รู๎จักสรุปความรู๎เป๕นแผนภาพความคิด และมีการบูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเพื่อให๎ผู๎เรียน
ได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย
เห็นคุณคําและประโยชน๑ของการเคลื่อนไหว การเลํนเกมและการออกกาลังกาย มีน้าใจ
นักกีฬาและมีความสนุกสนานในการเลํนเกม และปฏิบัติกิจกรรมประกอบจังหวะ เห็นความสาคัญ
ของการดูแลสุขภาพเพื่อนาไปเป๕นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันได๎
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3
พ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
พ 3.1 ป.2/1, ป.2/2
พ 3.2 ป.2/1, ป.2/2
พ 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5
พ 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

3
โครงสร้างรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ลาดับที่
1

2

3
4

5

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระส
าคั
ญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
อวัยวะภายในรํางกาย พ 1.1 ป.2/1, อวัยวะภายในรํางกายมีหน๎าที่แตกตํางกัน
3
ที่สาคัญ
ป.2/2
เพื่อให๎สามารถดารงชีวิต และเจริญเติบโต
ตามปกติ ดังนั้นจึงต๎องดูแลอวัยวะภายในทุก
สํวนอยํางถูกต๎อง
ธรรมชาติของชีวิต
พ 1.1 ป.2/3 การเกิด แกํ เจ็บ ตาย เป๕นธรรมชาติของชีวิต 3
มนุษย๑
มนุษย๑ที่หลีกเลี่ยงไมํได๎แตํเราสามารถใช๎ชีวิต
อยํางมีความสุขได๎ด๎วยการดูแลสุขภาพ
รํางกายและจิตใจอยูํเสมอ
บทบาทหน๎าที่ของ
พ 2.1 ป.2/1 การปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ของตนเอง
3
สมาชิกในครอบครัว
จะทาให๎ครอบครัวมีความสุข เกิดความรัก
และความสามัคคีกัน
พฤติกรรมทางเพศ
พ 2.1 ป.2/2, 1. เพศหญิงและเพศชายต๎อง
6
ป.2/3, ป.2/4 ปฏิบัติตนให๎เหมาะสมกับเพศเพื่อให๎อยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางปกติสุข
2. ทุกคนต๎องมีเพื่อนไว๎พูดคุย
คลายเหงาและคอยชํวยเหลือกันการปฏิบัติ
ตนเป๕นเพื่อนที่ดีจะทาให๎อยูํ
รํวมกับเพื่อนได๎อยํางมีความสุข
การเคลื่อนไหวรํางกาย พ 3.1 ป.2/1, การเคลื่อนไหวทากิจกรรมตํางๆด๎วยทําทาง 11
เบื้องตนและกิจกรรม ป.2/2
ที่ถูกต๎อง เหมาะสมจะทาให๎ปฏิบัติ
ทางกาย
กิจกรรมได๎ดีและเกิดความ
ปลอดภัย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

4
ลาดับที่
6
7
8

9
10

11

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระส
าคั
ญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
การออกกาลังกายและ พ 3.2 ป.2/1 การออกกาลังกายและกิจกรรมประกอบ
14
กิจกรรมประกอบ
จังหวะจะทาให๎รํางกายแข็งแรง อารมณ๑
จังหวะ
แจํมใส
สนุกกับการเลํนเกม
พ 3.1 ป.2/2 การเลํนเกมเบ็ดเตล็ดเป๕นประจา
15
เบ็ดเตล็ด
พ 3.2 ป.2/1, จะทาให๎รํางกายแข็งแรง จิตใจรําเริงแจํมใส
ป.2/2
สร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ
การสร๎างเสริมสุขภาพที่ พ 4.1 ป.2/1, 1. ผู๎ที่มีสุขภาพดีจะมีรํางกายแข็งแรง
6
ดี
ป.2/2, ป.2/3 จิตใจแจํมใส ดารงชีวิตในสังคมอยําง
ปลอดภัยและมีความสุข
2. การรับประทานอาหารควรเลือกที่มี
ประโยชน๑เพื่อให๎รํางกายแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย
3. การเลือกใช๎ของใช๎และเลํน
ของเลํนที่เหมาะสมจะทาให๎เกิดความ
ปลอดภัย
การดูแลตนเอง
พ 4.1 ป.2/4, การดูแลตนเองเบื้องต๎นเมื่อเจ็บปุวย
5
เบื้องต๎นเมื่อเจ็บปุวย
ป.2/5
และบาดเจ็บอยํางถูกวิธีจะชํวยให๎
และบาดเจ็บ
อาการหายเร็วขึ้น
ยาสามัญประจาบ๎าน พ 5.1 ป.2/2 การใช๎ยาสามัญประจาบ๎านต๎อง
4
ปฏิบัติตามคาแนะนาในการใช๎ยา
อยํางเครํงครัด เพื่อให๎หายจากการ
เจ็บปุวยหรืออาการบาดเจ็บ โดย
ไมํเกิดอันตรายจากการใช๎ยา
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สารเสพติดและ
สารอันตรายใกล๎ตัว

พ 5.1 ป.2/3 สารเสพติดและสารอันตรายใกล๎ตัว
ทาให๎เกิดโทษและเป๕นอันตราย
ตํอรํางกาย อีกทั้งยังสํงผลกระทบ
ตํอครอบครัว ชุมชน และสังคม

4

5
ลาดับที่
12

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
การปูองกันอุบัติเหตุ
และอัคคีภัย

มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
สาระส
าคั
ญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
พ 5.1 ป.2/1, ป. 1. การเดินทางทางบกหรือทางน้า ต๎อง
6
2/4,
ปฏิบัติตนด๎วยความไมํประมาทและ
ป.2/5
ปฏิบตั ิตามกฎจราจรเพื่อให๎เกิดความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
2. อัคคีภัยทาให๎เกิดความเสียหาย
ตํอชีวิตและทรัพย๑สินการทากิจกรรม
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับไฟฟูาจึง
ควรระมัดระวังและไมํประมาท
3. การเรียนรู๎และทาความเข๎าใจเกี่ยวกับ
สัญลักษณ๑และปูายเตือนสิ่งของหรือ
สถานที่อันตราย
จะทาให๎ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
รวม
80

6
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา 80 ชั่วโมง
ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑ คุณคําของครอบครัวและเพื่อน การถูก
ลํวงละเมิดทางเพศ การเคลื่อนไหวรํางกายขั้นพื้นฐาน เลํนเกมสนุกสร๎างสุขทางใจ การออกกาลังกาย การ
สร๎างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปูองกันโรคติดตํอ อาหารหลัก 5 หมูํ และธงโภชนาการ
ทันตสุขภาพ
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ๎าน โรงเรียน และการเดินทาง และการปฐม
พยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเลํน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นให๎ผู๎เรียนรํวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การรวมกลุํมเพื่อ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาข๎อมูลเพื่อจัดทาเป๕นรายงานนาเสนอตํอชั้นเรียน มีการ
วิเคราะห๑สถานการณ๑และผลที่เกิดขึ้นได๎อยํางมีระบบ มีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ทดลอง
ปฏิบัติจริง การปฏิบัติกิจกรรม
ทางกาย เลํนเกม สร๎างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายรู๎จักการ
ประเมินตนเองและประเมินเพื่อนในชั้นเรียน เปดกว๎างให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎ มีการบูรณาการกับกลุํม
สาระการเรียนรู๎อื่นเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย
เห็นคุณคําของการเคลื่อนไหวในการออกกาลังกายเพื่อสร๎างเสริมสุขภาพ แสดงความมีน้าใจ
นักกีฬา และเห็นคุณคําของการดูแลรักษาและสร๎างเสริมสุขภาพของตนเอง ด๎วยการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให๎ผู๎เรียนนาไปใช๎เป๕นแนวทางในการดาเนินชีวิตประจาวันและเผยแพรํ
ข๎อมูลความรู๎ให๎กับครอบครัวและชุมชน
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3
พ 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3
พ 3.1 ป.3/1, ป.3/2
พ 3.2 ป.3/1, ป.3/2
พ 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5
พ 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

7
โครงสร้างรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มาตรฐาน
การ
การเรียนรู้ เรียนรู้/
ตัวชี้วัด
การ
พ 3.1 ป.
เจริญเติบโต 3/1, ป.
และ
3/2
พัฒนาการ ป.3/3
ของมนุษย๑

ลาดับ ชื่อหน่วย
ที่
1

2

3

สาระสาคัญ

เมื่อเจริญเติบโตขึ้น คนเราจะมีลักษณะ
รูปรําง น้าหนัก และสํวนสูงแตกตํางกันไป
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเอง
กับเกณฑ๑มาตรฐานจะทาให๎ทราบวําตนเองมี
การเจริญเติบโตเป๕นไปตามวัยหรือไมํและเรา
จาเป๕นต๎องได๎รับป๓จจัยที่มีผลตํอกา
เจริญเติบโตอยํางเหมาะสม เพื่อให๎มีลักษณะ
และการเจริญเติบโตตามวัย
คุณคําของ พ 2.1 ป. 1.ความแตกตํางของครอบครัว
ครอบครัว 3/1, ป. สํงผลให๎สมาชิกของครอบครัวมีความคิด
และเพื่อน 3/2
ความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกตําง
กัน การอยูํในครอบครัวที่อบอุํน จะ
ทาให๎สมาชิกในครอบครัวมีความสุข
ใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางปกติ
2. การจะใช๎ชีวิตอยูํกับครอบครัวและกลุํม
เพื่อนอยํางมีความสุข จาเป๕นต๎อง
อาศัยการสร๎างสัมพันธภาพหรือมี
ความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน
การถูกลํวง พ 2.1 ป. การลํวงละเมิดทางเพศทาให๎เกิดผลกระทบ
ละเมิด
3/3
ตํอรํางกายและจิตใจ การรู๎จักปฏิบัติตนให๎
ทางเพศ
เหมาะสมกับเพศและวัย รู๎จักการปฏิเสธเมื่อ
อยูํในสถานการณ๑ที่ไมํนําไว๎วางใจ ชํวยให๎
ปลอดภัยจากการถูกลํวงละเมิดทางเพศ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
5

5

4

8

ลาดับ
ที่
4

5

6

7

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
การเคลื่อนไหว
รํางกายขั้น
พื้นฐาน

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
พ 3.1 ป.
3/1

สาระสาคัญ

การควบคุมรํางกายให๎เคลื่อนไหว
ด๎วยทําทางที่ถูกต๎อง จะทาให๎ทา
กิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและมีบุคลิกภาพที่ดี
เลํนเกมสนุกสร๎าง พ 3.1 ป. การเลํนเกมและการละเลํนพื้นเมือง
สุขทางใจ
3/2
เป๕นกิจกรรมที่รํางกายได๎เคลื่อนไหว
พ 3.2 ป. ทาให๎รํางกายแข็งแรง และเกิดความ
3/1, ป.3/2 สนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งควรเลือก
เลํนเกมเหมาะสมกับเพศ วัย สภาพ
รํางกาย และควรเลํนเกมตามกฎ
กติกา เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยใน
การเลํน
การออกกาลัง
พ 3.2 ป. การออกกาลังกาย ทาให๎รํางกาย
กาย
3/1, ป.3/2 แข็งแรง จิตใจสดชื่นแจํมใส ซึ่งควร
เลือกให๎เหมาะสมกับเพศ และวัย
ของตนเอง การออกกาลังกายด๎วย
กิจกรรมเข๎าจังหวะเป๕นการออก
กาลังกายที่เหมาะสมกับวัยเรียน
ชํวยทาให๎รํางกายแข็งแรง สร๎าง
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
ยังเป๕นการฝึกระเบียบวินัยอีกด๎วย
การสร๎างเสริม
พ 4.1 ป. การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี จะ
และทดสอบ
3/5
ชํวยให๎เราสามารถเคลื่อนไหวและ
สมรรถภาพทาง
ทากิจกรรมตําง ๆ ได๎ อยํางมี
กาย
ประสิทธิภาพ เราจึงควรหมั่น
ทดสอบและสร๎างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายเป๕นประจาเพื่อปรับปรุง
แก๎ไขด๎านที่บกพรํองเพื่อให๎มี
สมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ๑

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
7

12

7

14

9
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

8

การปูองกันโรคติดตํอ พ 4.1 ป.
3/1

9

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

โรคติดตํอ สามารถปูองกันได๎โดย การเรียนรู๎
วิธีการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรคอยํางถูกต๎องและ
หากเจ็บปุวยด๎วยโรคติดตํอ ควรรู๎จักปฏิบัติตนเพื่อ
ไมํให๎เชื้อโรคแพรํกระจายไปสูํผู๎อื่น

4

อาหารหลัก 5 หมูํ
และธงโภชนาการ

พ 4.1 ป. อาหารเป๕นสิ่งจาเป๕นตํอการดารงชีวิต เพราะชํวย
3/2, ป.3/3 ให๎รํางกายเจริญเติบโตตามวัยและซํอมแซมสํวนที่
สึกหรอให๎กลับคืนเป๕นปกติ เราจึงต๎องได๎รับอาหาร
อยํางเหมาะสมและเพียงพอตํอความต๎องการของ
รํางกาย

6

10

ทันตสุขภาพ

พ 4.1 ป.
3/4

ฟ๓นเป๕นอวัยวะที่ชํวยในการบดเคี้ยวอาหาร ทาให๎
ออกเสียงพูดได๎ชัดเจนรวมทั้งทาให๎ใบหน๎ามี
ความสวยงามเราจึงจาเป๕นต๎องดูแลรักษาฟ๓นให๎
แข็งแรงด๎วยการแปรงฟ๓นอยํางถูกวิธี เพื่อให๎มีฟ๓น
ไว๎ใช๎ยาวนาน

4

11

ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ๎าน
โรงเรียน และการ
เดินทาง

พ 5.1 ป. อุบัติเหตุเกิดขึ้นได๎ในทุกสถานที่ทุกเวลา การรู๎จัก
3/1, ป.3/2 ปฏิบัติตนด๎วยความไมํประมาท และทาตาม
กฎระเบียบที่วางไว๎ จะชํวยให๎ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นควรรีบขอ
ความชํวยเหลือจากบุคคลอื่น เพื่อลดความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ

8

12

การปฐมพยาบาลเมื่อ พ 5.1 ป.
บาดเจ็บจากการเลํน 3/3

เมื่อได๎รับบาดเจ็บจากการเลํนควรรีบทาการปฐม
พยาบาลอยํางถูกต๎อง เพื่อลดความเจ็บปวดและ
รุนแรงของอาการบาดเจ็บ
รวม

4

80

10
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา 80 ชั่วโมง
ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ระบบอวัยวะที่มีผลตํอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของรํางกาย คุณคําของครอบครัวและเพื่อน พฤติกรรมทางเพศ การ
เคลื่อนไหวรํางกายในชีวิตประจาวัน กายบริหารประกอบจังหวะ การเลํนเกมและกิจกรรมทางกาย
การเลํนกีฬาพื้นฐาน การสร๎าง-เสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความสัมพันธ๑ระหวําง
สิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ สภาวะทางอารมณ๑ที่สํงผลตํอสุขภาพ ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ยา
และสารเสพติดให๎โทษ และการปฐมพยาบาล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมได๎เขียนอธิบายเกี่ยวกับความรู๎
ความเข๎าใจของตนเองเกี่ยวกับ สุขภาพ ครอบครัว สารวจ ตรวจสอบ การปฏิบัติ การสาธิต การคิดวิเคราะห๑
ผลที่เกิดขึ้นได๎อยํางเป๕นระบบ การบันทึกผลลงในตาราง และรู๎จักสรุปผล เพื่อให๎ได๎องค๑ความรู๎ มีการแสดง
บทบาทสมมุติเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ทดลองปฏิบัติจริง และการนาเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน การจัดบรรยากาศเชิง
บวกเพื่อให๎ผู๎เรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีการบูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย
เห็นคุณคําของการดูแลรักษา สร๎างเสริมสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม เพื่อเป๕นแนวทางในการนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
พ 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.
4/3
พ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
พ 3.2 ป.4/1, ป.4/2
พ 4.1, ป.
4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
พ 5.1, ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด

11
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง
มาตรฐานการ
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
1
การเจริญเติบโตและ
พ 1.1 ป.4/1 พัฒนาการด๎านตําง ๆ จะเกิดควบคูํกับ
พัฒนาการที่เหมาะสม
การเจริญเติบโตของรํางกาย การสร๎าง
ตามวัย
เสริมพัฒนาการอยํางเหมาะสมจะทาให๎
ดารงชีวิตได๎อยํางปกติ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
6

2

ระบบอวัยวะที่มีผลตํอ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของรํางกาย

พ 1.1 ป.4/2,
ป.4/3

ระบบกล๎ามเนื้อและระบบกระดูกและ
ข๎อตํอ มีความสาคัญในการคงรูปและ
เคลื่อนไหวรํางกาย จึงควรดูแลรักษา
อยํางถูกต๎องเพื่อให๎ทางานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

4

3

คุณคําของครอบครัว
และเพื่อน

พ 2.1 ป.4/1

การปฏิบัติตนเป๕นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว และเป๕นเพื่อนที่ดีของเพื่อน
จะทาให๎มีความสุข

4

4

พฤติกรรมทางเพศ

พ 2.1 ป.4/2,
ป.4/3

การปฏิบัติตนนอกจากจะคานึงถึงเพศ
และวัยแล๎วต๎องให๎เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทาที่เป๕นอันตรายเรื่องเพศ เพื่อให๎ใช๎
ชีวิตอยํางปลอดภัยและมีคุณคํา

4

12
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ 3.1 ป.4/1

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
ในชีวิตประจาวันต๎องมีการเคลื่อนไหว
8
เพื่อทากิจกรรมตําง ๆ การมีทักษะใน
การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ดี
จะทาให๎ทากิจกรรมได๎มี
ประสิทธิภาพ
สาระสาคัญ

5

การเคลื่อนไหวรํางกาย
ใน ชีวิตประจาวัน

6

กายบริหารประกอบ
จังหวะ

พ 3.1 ป.4/2

กิจกรรมเข๎าจังหวะ และกายบริหาร
ประกอบดนตรีชํวยให๎รํางกายได๎ออก
กาลัง
สร๎างความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน สํงผลให๎มี
สุขภาพรํางกายแข็งแรงและจิตใจ
รําเริงแจํมใส

9

7

การเลํนเกมและ
กิจกรรมทางกาย

พ 3.1 ป.4/3
พ 3.2 ป.4/1

การเลํนเกมและกิจกรรม
ทางกายเป๕นการเคลื่อนไหวเพื่อสร๎าง
เสริมสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรง สร๎าง
ความสามัคคีในหมูํคณะ

5

8

การเลํนกีฬาพื้นฐาน

พ 3.1 ป.4/4
พ 3.2 ป.4/1, ป.
4/2

การเลํนกีฬาเป๕นการ
ออกกาลังกายที่ทาให๎สนุกสนาน
เพลิดเพลิน และมีรํางกายแข็งแรง ซึ่ง
ควรปฏิบัติตามกฎ กติกา และเป๕นผู๎มี
น้าใจนักกีฬา

9

9

การสร๎างเสริมและ
พ 4.1 ป.4/4
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย

การสร๎างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ชํวยให๎รํางกายมี
ความสามารถในการทางานได๎นาน
และไมํเหนื่อยงําย

8

13

ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ 4.1 ป.4/1

สาระสาคัญ

10

ความสัมพันธ๑ระหวําง
สิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ

11

สภาวะทางอารมณ๑ที่
สํงผลตํอสุขภาพ

พ 4.1 ป.4/2

การมีสุขภาพจิตใจ และ
อารมณ๑ที่รําเริงแจํมใสยํอม
สํงผลให๎มีสุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง ไมํเกิดการเจ็บปุวย
หรือความผิดปกติกับอวัยวะ
ตําง ๆ

2

12

ฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ

พ 4.1 ป.4/3

กํอนเลือกซื้ออาหารหรือ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพต๎องอําน
ฉลากให๎ละเอียดเพื่อการ
บริโภคอยํางปลอดภัย

4

13

ยาและสารเสพติด
ให๎โทษ

พ 5.1 ป.4/1, ป.
4/3

1. ยาเป๕นสิ่งที่ใช๎รักษาโรค
ซึ่งต๎องใช๎อยํางระมัดระวัง
และถูกวิธี เพราะอาจทาให๎
เกิดอันตรายได๎
2. การสูบบุหรี่ และดื่มสุราทา
ให๎สุขภาพทรุดโทรม เกิดโรค
ตําง ๆ และสํงผลกระทบตํอ
บุคคลรอบข๎าง ครอบครัว
และสังคมอีกด๎วย

5

14

การปฐมพยาบาล

พ 5.1 ป.4/2

เมื่อมีการเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บ
ต๎องรีบทาการปฐมพยาบาล
อยํางถูกวิธีเพื่อชํวยบรรเทา
อาการและความเจ็บปวด
กํอนการรักษาพยาบาล

7

รวม

มนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อมมี
ความสัมพันธ๑กัน การดูแล
รักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ดี ยํอมทา
ให๎มีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
5

80

14
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เวลา 80 ชั่วโมง
ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบยํอยอาหารและระบบขับถํายครอบครัวที่อบอุํนตามวัฒนธรรมไทย
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และสุขอนามัยทางเพศ การแก๎ไขป๓ญหาความขัดแย๎งในครอบครัวและกลุํม
เพื่อน การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย การออกกาลังกาย การเลํนเกม และกิจกรรม
นันทนาการ การเลํนกีฬาเพื่อสร๎างเสริมสุขภาพ การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การ
ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหํงชาติ ข๎อมูลขําวสารเพื่อการสร๎างเสริมสุขภาพ การเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรค ยาและสารเสพติดให๎โทษ และอิทธิพลของสื่อที่มีตํอ
พฤติกรรมสุขภาพ
การจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าอยํางเป๕นระบบ วิเคราะห๑ภาพขําว บทความ หรือ
สถานการณ๑เพื่อหาคาตอบ โดยเน๎นให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ทั้งแบบกลุํมเพื่อฝึกทักษะทาง
สังคม และเป๕นโอกาสให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการเรียน การฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมพลศึกษาการ
รํวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เพื่อให๎นักเรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถอธิบาย และให๎เหตุผลเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัว การสังเคราะห๑เรื่องราว เปรียบเทียบสถานการณ๑ และสรุปความรู๎ที่
เป๕นสาระสาคัญของเรื่องที่ได๎ศึกษา ให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะในการทางานเป๕นกลุํม ออกกาลังกาย และเลํน
เกมอยํางผู๎มีน้าใจนักกีฬา และปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการเพื่อเชื่อมโยงความรู๎ ไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตํอไป
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ป.5/1, ป.5/2
พ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
พ 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6
พ 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
พ 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
พ 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด

15
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง
ลาดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการ
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
1 ระบบในร่างกาย
พ 1.1 ป5/1
ป.5/2

2

เพศศึกษา

พ 2.1 ป.
5/1

3

ครอบครัวและเพื่อน

พ 2.1 ป.
5/2
ป.5/3

4

สุขบัญญัติแห่งชาติ

พ 4.1 ป.5/1

5

ข่าวสารสุขภาพ

พ 4.1 ป.5/2

6

อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

พ 4.1 ป.5/3

สาระสาคัญ
ระบบยํอยอาหารและระบบ
ขับถําย
มีความสาคัญตํอการดารงชีวิต
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของรํางกาย จึงควรดูแลอยําง
ถูกต๎อง เพื่อให๎การเจริญเติบโต
และพัฒนาการเป๕นไปตามวัย
การเจริญเติบโตทางรํางกายทา
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
จึงต๎องดูแลตนเอง และวางตัวที่
เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรม
ไทย
ครอบครัวตามวัฒนธรรมไทย
เป๕นครอบครัวที่อบอุํน การมี
พฤติกรรม
ที่พึงประสงค๑จะชํวยแก๎ป๓ญหา
ความขัดแย๎งในครอบครัวและ
กลุํมเพื่อน
การปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแหํงชาติจะสํงผลให๎ผู๎
ปฏิบัติมีสุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง สมบูรณ๑
ข๎อมูลสุขภาพมีประโยชน๑ตํอการ
ดูแลและสร๎างเสริมสุขภาพ จึง
ต๎องสืบค๎นจากแหลํงข๎อมูลที่
เชื่อถือได๎
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ควรมีหลักใน
การพิจารณาเลือกซื้อที่ถูกต๎อง
และมีเหตุผลในการตัดสินใจ จึง
จะสํงผลดี
ตํอรํางกาย

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3

3

8

8

2

6

16
ลาดับ ชื่อหน่วยการ
ที่
เรียนรู้
7 โรคควรรู้

8

9

10

11

12

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เวลา น้าหนัก
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
พ 4.1 ป.5/4 อาการเจ็บปุวยที่เกิดจากโรค
8
สํงผลตํอชีวิตประจาวัน ดังนั้น
เราจึงควรรู๎วิธีปูองกันตนเอง
จากโรคที่พบบํอยใน
ชีวิตประจาวัน จะชํวยลด
ความรุนแรงของโรค และการ
แพรํระบาดของโรคได๎
สารเสพติด
พ 5.1 ป.
สารเสพติดเป๕นสารอันตรายที่
8
5/1
ป. มีหลายประเภท และสํงผล
5/2
กระทบตํอผู๎เสพ
ป.5/3 ทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ
อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา
ดังนั้นจึงต๎องรู๎วิธีการปฏิบัติ
ตนเพื่อปูองกันตนเอง และ
หลีกเลี่ยงการใช๎สารเสพติด
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ 5.1
การใช๎ยารักษาโรคอาจทาให๎
3
ยา
ป.5/2
เกิดอันตรายตํอผู๎ใช๎ได๎ ดังนั้น
ป.5/3
จึงต๎องใช๎ยาอยํางถูกวิธีเพื่อ
ความปลอดภัย
สื่อกับตัวเรา
พ 5.1
สื่อตํางๆ มีอิทธิพลตํอ
5
ป.5/4
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของเรา ดังนั้นเราจึงควร
เลือกใช๎สื่ออยํางเหมาะสม
เคลื่อนไหวร่างกาย พ 3.1
การเคลื่อนไหวรํางกายและ
4
และยืดหยุ่นขั้น
ป.5/1
ยืดหยุํน
พื้นฐาน
ป.5/3
ขั้นพื้นฐาน เป๕นการฝึกทักษะ
และควบคุมการเคลื่อนไหวใน
การรับแรง การใช๎แรง และ
ความสมดุล
กายบริหาร
พ 3.1
การเคลื่อนไหวรํางกายให๎เข๎า
2
ป.5/1
กับจังหวะจะทาให๎ผู๎ฝึกเกิด
ป.5/4
ความแข็งแรงและเกิดความ
เพลิดเพลิน

17
ลาดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
ที่
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด
13 เกมและกิจกรรม
พ 3.1
ทางกาย
ป.
5/2
ป.5/4
พ 3.2
ป.5/1
ป.5/3
ป.5/4
14

กีฬา

15

กิจกรรม
นันทนาการ

พ 3.1
ป.5/4
ป.5/5
พ 3.2
ป.5/2
ป.5/3
ป.5/4
พ 5.1
ป.5/5
พ 3.1
ป.5/6
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สมรรถภาพทาง
กาย

พ 4.1 ป
.5/5

สาระสาคัญ
การเลํนเกมและกิจกรรมทาง
กาย
ชํวยสํงเสริมทักษะการ
เคลื่อนไหว ทักษะการคิด
และยังทาให๎เกิดความ
สนุกสนาน ดังนั้นการปฏิบัติ
กิจกรรมดังกลําวจะต๎อง
ปฏิบัติตามกฎ กติกาของการ
เลํน เพื่อความปลอดภัย
กีฬา เป๕นกิจกรรมที่ต๎องใช๎
ทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย
และมีกฎ กติกา
ในการเลํน ผู๎เลํนจึงต๎องฝึกให๎
เกิดทักษะและปฏิบัติตามกฎ
กติกา
การเลํนตามชนิดกีฬาให๎
ถูกต๎อง
และมีน้าใจนักกีฬา
กิจกรรมนันทนาการเป๕น
กิจกรรม
ที่ทาในเวลาวํางและทาให๎เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เป๕นการใช๎
เวลาวํางให๎เป๕นประโยชน๑
สมรรถภาพทางกายที่ดียํอมมี
ผลตํอการทางานที่ดี การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จะทาให๎เราสามารถปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย เพื่อ
ประสิทธิภาพในการทางานที่
ดีขึ้นด๎วย

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
8

7

2

3
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 80 ชั่วโมง
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของระบบภายในรํางกาย การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อื่น
เพศศึกษา หลักการเคลื่อนไหวรํางกาย กิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรม
นันทนาการ การออกกาลังกาย โดยการเลํนกีฬา การสร๎างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ โรคติดตํอที่สาคัญ
ในประเทศไทย ภัยธรรมชาติและสารเสพติดให๎โทษ
โดยการจัดกิจกรรมกลุํมเพื่อเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็น สนทนา แลกเปลี่ยนความคิด
สังเกตภาพ ตามหัวข๎อเรื่องที่กาหนด เพื่อวิเคราะห๑ผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นตํอตนเองและผู๎อื่น วิเคราะห๑
สถานการณ๑เพื่ออธิบาย สาเหตุของป๓ญหา ผลที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาตามสถานการณ๑
จากนั้นจึงเขียนสรุป
ความรู๎เป๕นแผนภาพรูปแบบตําง ๆ การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา
เห็นคุณคําและเกิดจิตสานึกที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวด๎วยการ
ออกกาลังกายเป๕นประจา รับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ และสามารถนาข๎อมูลความรู๎ไปเผยแพรํให๎
บุคคลในครอบครัว และในชุมชนของตนเองได๎ถูกต๎องเหมาะสม
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ป.6/1, ป.6/2
พ 2.1 ป.6/1, ป.6/2
พ 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
พ 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6
พ 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4
พ 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

ความสาคัญของ
พ 1.1 ป.6/1,
ระบบภายในรํางกาย ป.6/2

ระบบตําง ๆ ภายในรํางกายล๎วน
มีความสาคัญตํอการดารงชีวิตและ
การเจริญเติบโต จึงต๎องดูแลรักษาอยํางถูกวิธี
เพื่อให๎สามารถทางานได๎ตาม
ปกติ สํงผลให๎รํางกายแข็งแรง
และมีสุขภาพที่ดี

6

2

การสร๎างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู๎อื่น

พ 2.1 ป.6/1

1. การรู๎จักสร๎างและรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน
และบุคคลอื่นในสังคมจะทาให๎ดารงชีวิตได๎
อยํางมีความสุข เป๕นที่รัก
และชื่นชมของคนอื่น
2. การทางานกลุํมให๎ประสบความ
สาเร็จ ต๎องอาศัยความสามารถของ
สมาชิกกลุํม การยอมรับในความคิดเห็นและ
ความแตกตํางระหวํางบุคคล การมีความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของ
สมาชิกในกลุํม

8

3

เพศศึกษา

พ 2.1 ป.6/2

การปฏิบัติตนที่ไมํเหมาะสมกับ
เพศและวัย รวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย อาจนาไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑กํอนวัยอัน
ควร นามาซึ่งป๓ญหาการ
ติดเชื้อเอดส๑ การตั้งครรรภ๑กํอนวัยอันควร
และการทาแท๎ง

6

4

หลักการเคลื่อนไหว
รํางกาย

พ 3.1 ป.6/2

การเข๎าใจหลักการเคลื่อนไหวรํางกาย
จะทาให๎สามารถเคลื่อนไหวทากิจกรรม
ตําง ๆ ในชีวิตประจาวันได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ

2
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มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
(ชั่วโมง) คะแนน
5
กิจกรรมทางกาย
พ. 3.1 ป.6/1
การปฏิบัติกิจกรรมแบบผลัด
12
และการเคลื่อนไหว พ. 3.2 ป.6/1 การเคลื่อนไหวประกอบเพลง และการออก
ประกอบเพลง
กาลังกาย เป๕นกิจกรรมที่ชํวยฝึกการ
เคลื่อนไหวของรํางกาย หากปฏิบัติอยําง
สม่าเสมอจะทาให๎รํางกายแข็งแรงจิตใจแจํมใส
และเกิดความสามัคคีในหมูํคณะ
6
กิจกรรมนันทนาการ พ 3.1 ป.6/5
การทากิจกรรมนันทนาการ เป๕นการ
6
พ 3.2 ป.6/2, ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ชํวยพัฒนาทักษะ
ป.6/6
ความรู๎ความสามารถในด๎านตําง ๆ
7
การออกกาลังกาย พ 3.1 ป.6/3,
การเลํนกีฬาเป๕นการสร๎างเสริมรํางกาย
10
โดยการเลํนกีฬา
ป.6/4
ให๎มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ซึ่งผู๎เลํน
พ 3.2 ป.6/3, ต๎องปฏิบัติตามกฎกติกาอยํางเครํงครัด
ป.6/4,
และฝึกฝนทักษะของกีฬาที่ตนสนใจอยําง
ป.6/5,
สม่าเสมอ เพื่อให๎เลํนกีฬาได๎ดี
ป.6/6
และมีความปลอดภัยในการเลํนกีฬา
8
การสร๎างเสริมและ พ 4.1 ป.6/4
1. การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย
10
ทดสอบสมรรถภาพ
อยํางสม่าเสมอ ทาให๎รํางกายสมบูรณ๑
ทางกาย
แข็งแรง มีความพร๎อมในการปฏิบัติ
กิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จะทาให๎ทราบความสมบูรณ๑ของรํางกาย
ในด๎านตําง ๆ เพื่อเป๕นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก๎ไขสมรรถภาพทางกายด๎าน
ที่บกพรํองให๎สมบูรณ๑
9
สิ่งแวดล๎อมกับ
พ 4.1 ป.6/1,
1. การแสดงพฤติกรรมการมีสํวนรํวม
4
สุขภาพ
ป.6/3
ในการดูแลและแก๎ไขป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม
เป๕นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติ เพื่อให๎
สามารถแก๎ไขป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมได๎
และสํงผลให๎ทุกคนมีสุขภาพที่ดี
ทั้งรํางกายและจิตใจ

21
มาตรฐานการ
เวลา น้าหนัก
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
(ชั่วโมง) คะแนน
10 โรคติดตํอที่สาคัญ
พ 4.1 ป.6/2
การระบาดของโรคติดตํอทาให๎คน
6
ในประเทศไทย
ในประเทศเจ็บปุวยและอํอนแอ รวมทั้ง
สํงผลกระทบและทาให๎เกิดป๓ญหาใน
ระดับประเทศ เราจึงควรรู๎จักวิธีปูองกัน
โรคติดตํอตําง ๆ อยํางถูกต๎อง เพื่อปูองกัน
ไมํให๎เป๕นโรคและควบคุมการแพรํระบาดของ
โรค
11 ภัยธรรมชาติ
พ 5.1 ป.6/1,
ภัยธรรมชาติ เป๕นสิ่งที่ไมํสามารถ
6
ป.6/2
ควบคุมได๎ และความรุนแรงของภัยธรรมชาติจะ
สํงผลกระทบตํอรํางกาย
จิตใจ และสังคมโดยรวม เราจึงควร
รู๎จักเรียนรู๎วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต๎อง
ในการเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติ
และการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
ขณะเกิดภัยธรรมชาติ
12 สารเสพติดให๎โทษ พ 5.1 ป.6/3
การติดสารเสพติด มีหลายสาเหตุ
5
ทั้งจากตนเอง ผู๎อื่น และสิ่งแวดล๎อม
รอบตัว การติดสารเสพติดสํงผลกระทบทั้งตํอ
ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ
จึงควรรํวมมือกันปูองกันตนเองให๎พ๎นภัยจาก
สารเสพติด และชักชวนผู๎อื่นให๎หลีกเลี่ยงจาก
สารเสพติดด๎วย
รวม
80

22
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เรียนรู้อะไรในศิลปะ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะมุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจมีทักษะวิธีการทางศิลปะ
เกิดความซาบซึ้งในคุณคําของศิลปะเปดโอกาสให๎ผู๎เรียนแสดงออกอยํางอิสระในศิลปะแขนงตํางๆ
ประกอบด๎วยสาระสาคัญคือ
ทัศนศิลป์ มีความรู๎ความเข๎าใจองค๑ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร๎างและนาเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช๎อุปกรณ๑ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช๎เทคนิค วิธีการของ
ศิลปนในการสร๎างงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห๑ วิพากษ๑ วิจารณ๑คุณคํางานทัศนศิลป์เข๎าใจ
ความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางานศิลปะที่เป๕นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ดนตรี มีความรู๎ความเข๎าใจองค๑ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค๑วิเคราะห๑
วิพากษ๑ วิจารณ๑คุณคําดนตรี ถํายทอดความรู๎สึก ทางดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชมและประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําดนตรีที่
เป๕นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย และสากล ร๎องเพลง และเลํนดนตรีใน
รูปแบบตําง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู๎สึกที่มีตํอดนตรีในเชิงสุนทรียะ
เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ๑ในประวัติศาสตร๑
นาฏศิลป์
มีความรู๎ความเข๎าใจองค๑ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อยําง
สร๎างสรรค๑ ใช๎ศัพท๑เบื้องต๎นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห๑วิพากษ๑ วิจารณ๑คุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอด
ความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระสร๎างสรรค๑การเคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆ ประยุกต๑ใช๎นาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจาวัน เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม เห็นคุณคําของ
นาฏศิลป์ที่เป๕นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย และสากล
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑
วิพากษ๑
วิจารณ๑คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะ
อยํางอิสระ
ชื่นชม และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ 1.2 เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็น
คุณคํางาน ทัศนศิลป์ที่เป๕น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย และสากล
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข๎าใจและแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ วิพากษ๑วิจารณ๑
คุณคําดนตรี ถํายทอด
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ความรู๎สึก ความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ 2.2 เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็น
คุณคําของ ดนตรีที่ เป๕นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทยและสากล
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.1
เข๎าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑
วิพากษ๑วิจารณ๑คุณคํานาฏศิลป์
ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ 3.2 เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรม เห็น
คุณคําของนาฏศิลป์ที่เป๕น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทยและสากล
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับรูปรําง รูปทรง และจาแนกทัศนธาตุของสิ่งตํางๆ ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช๎วัสดุอุปกรณ๑ในการสร๎างงานวาดภาพ
ระบายสีโดยใช๎เส๎น รูปรําง รูปทรง สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานป๓๗น งานโครงสร๎าง
เคลื่อนไหวอยํางงํายๆ ถํายทอดความคิดความรู๎สึกจากเรื่องราว เหตุการณ๑ชีวิตจริง สร๎าง
งานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของ
ตนเองและเข๎าใจความสาคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์ใน
ท๎องถิ่น ตลอดจนการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น
 รู๎และเข๎าใจแหลํงกาเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน๎าที่ ความหมาย ความสาคัญ
ของบทเพลงใกล๎ตัวที่ได๎ยิน สามารถทํองบทกลอน ร๎องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหว
รํางกายให๎สอดคล๎องกับบทเพลง อําน เขียน และใช๎สัญลักษณ๑แทนเสียงเคาะจังหวะแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร๎องของตนเอง มีสํวนรํวมกับกิจกรรมดนตรีใน
ชีวิตประจาวัน
 สร๎างสรรค๑การเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆ สามารถแสดงทําทางประกอบจังหวะเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป์ มีมารยาทในการชมการแสดง รู๎หน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชม รู๎ประโยชน๑
ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน เข๎ารํวมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย
 รู๎และเข๎าใจการละเลํนของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท๎องถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจใน
การละเลํนพื้นบ๎าน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลํนพื้นบ๎านกับการดารงชีวิตของ
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คนไทย บอกลักษณะเดํนและเอกลักษณ๑ของนาฏศิลป์ไทย ตลอดจนความสาคัญของการ
แสดงนาฏศิลป์ได๎
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 รู๎และเข๎าใจการใช๎ทัศนธาตุ รูปรําง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑ ถํายทอดความคิด อารมณ๑ความรู๎สึก สามารถใช๎หลักการจัดขนาดสัดสํวนความ
สมดุล น้าหนัก แสงเงา ตลอดจนการใช๎สีคูํตรงข๎ามที่เหมาะสมในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 2
มิติ 3 มิติ เชํน งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานป๓๗น งานพิมพ๑ภาพรวมทั้งสามารถ
สร๎างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถํายทอดความคิดจินตนาการเป๕นเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณ๑ตํางๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางองค๑ประกอบศิลป์
หลักการลดและเพิ่มในงานป๓๗น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู๎วิธีการปรับปรุง
งานให๎ดีขึ้น ตลอดจนรู๎และเข๎าใจคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคนในสังคม
 รู๎และเข๎าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ ความ
ศรัทธาในศาสนาและวัฒนธรรมที่มีผลตํอการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น
 รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร๎อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน๎าที่ รู๎ถึงการเคลื่อนที่
ขึ้นลงของทานองเพลง องค๑ประกอบของดนตรี ศัพท๑สังคีตในบทเพลง ประโยคและอารมณ๑
ของบทเพลงที่ฟ๓ง ร๎อง และบรรเลงเครื่องดนตรี ด๎นสดอยํางงําย ใช๎และเก็บรักษาเครื่อง
ดนตรีอยํางถูกวิธี อําน เขียนโน๎ตไทยและสากลในรูปแบบตํางๆ รู๎ลักษณะของผู๎ที่จะเลํน
ดนตรีได๎ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของดนตรี ถํายทอดความรู๎สึกของบท
เพลงที่ฟ๓ง สามารถใช๎ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และการเลําเรื่อง
 รู๎และเข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ตํางๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร๑ อิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรีรู๎คุณคําดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมตํางกัน เห็นความสาคัญในการอนุรักษ๑
 รู๎และเข๎าใจองค๑ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาทํา นาฏยศัพท๑พื้นฐาน สร๎างสรรค๑
การเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครงํายๆ ถํายทอดลีลาหรืออารมณ๑และ
สามารถออกแบบเครื่องแตํงกายหรืออุปกรณ๑ประกอบการแสดงงํายๆ เข๎าใจความสัมพันธ๑
ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจาวัน แสดงความคิดเห็นในการ
ชมการแสดง และบรรยายความรู๎สึกของตนเองที่มีตํองานนาฏศิลป์
 รู๎และเข๎าใจความสัมพันธ๑และประโยชน๑ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบ
การแสดงประเภทตํางๆ ของไทยในแตํละท๎องถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะท๎อนวัฒนธรรม
ประเพณี เห็นคุณคําการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย
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รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เวลา 80 ชั่วโมง

ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เวลา 80 ชั่วโมง

ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลา 80 ชั่วโมง

ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เวลา 8๐ ชั่วโมง

ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เวลา 8๐ ชั่วโมง

ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 8๐ ชั่วโมง
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑
สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑
วิพากษ๑ วิจารณ๑คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ ชื่น
ชม และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑.
อภิปรายเกี่ยวกับรูปรําง
ลักษณะ
และขนาดของสิ่ง
ตําง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น
๒.
บอกความรู๎สึกที่มีตํอ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัว

สาระการเรียนรู๎แกนกลาง
 รูปรํางลักษณะ และขนาดของสิ่งตําง ๆ
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น


ความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
รอบตัว เชํน รู๎สึกประทับใจกับความงาม ของบริเวณ
รอบอาคารเรียน หรือรู๎สึกถึง ความไมํเป๕นระเบียบ
ของสภาพภายในห๎องเรียน
๓.
มีทักษะพื้นฐานในการใช๎ 
การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ เชํน ดินเหนียว
วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างงานทัศนศิลป์ ดินน้ามัน ดินสอ พูํกัน กระดาษ สีเทียน สีน้า ดินสอสี
สร๎างงานทัศนศิลป์
๔.
สร๎างงานทัศนศิลป์โดยการ 
การทดลองสีด๎วยการใช๎สีน้า สีโปสเตอร๑
ทดลองใช๎สี ด๎วยเทคนิคงําย ๆ
สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาได๎ในท๎องถิ่น
๕.
วาดภาพระบายสีภาพ
 การวาดภาพระบายสีตามความรู๎สึก
ธรรมชาติ
ตามความรู๎สึก ของตนเอง
ของตนเอง
๑.
บรรยายรูปรําง รูปทรงที่  รูปรําง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เชํน รูปกลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และกระบอก
๒.
ระบุทัศนธาตุที่อยูํใน

เส๎น สี รูปรําง รูปทรงในสิ่งแวดล๎อม
สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ โดย และงานทัศนศิลป์ประเภทตําง ๆ เชํน งานวาด
เน๎นเรื่องเส๎น
สี
งานป๓๗น และงานพิมพ๑ภาพ
รูปรําง และรูปทรง
๓.
สร๎างงานทัศนศิลป์ตําง ๆ 
เส๎น รูปรํางในงานทัศนศิลป์ประเภทตําง ๆ
โดยใช๎ทัศนธาตุที่เน๎นเส๎น รูปรําง
เชํน งานวาด งานป๓๗น และงานพิมพ๑ภาพ
๔.
มีทักษะพื้นฐานในการใช๎  การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ สร๎างงานทัศนศิลป์ ๓
วัสดุ อุปกรณ๑ สร๎างงานทัศนศิลป์ มิติ
๓ มิติ
๕.
สร๎างภาพปะติดโดยการตัด  ภาพปะติดจากกระดาษ
หรือ
ฉีกกระดาษ
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๖.
วาดภาพเพื่อถํายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเองและเพื่อนบ๎าน
๗.
เลือกงานทัศนศิลป์ และ
บรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึง
เนื้อหาเรื่องราว
๘.
สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์
เป๕นรูปแบบงานโครงสร๎าง
เคลื่อนไหว

 การวาดภาพถํายทอดเรื่องราว

ตัวชี้วัด
๑.
บรรยาย รูปรําง รูปทรงใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และงาน
ทัศนศิลป์
๒.
ระบุ วัสดุ อุปกรณ๑ที่ใช๎
สร๎างผลงาน
เมื่อชมงานทัศนศิลป์
๓.
จาแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง
ๆ
ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่อง เส๎น
สี รูปรําง รูปทรง และพื้นผิว
๔.
วาดภาพ ระบายสีสิ่งของ
รอบตัว
๕.
มีทักษะพื้นฐาน ในการใช๎
วัสดุอุปกรณ๑สร๎างสรรค๑งานป๓๗น
๖.
วาดภาพถํายทอดความคิด
ความรู๎สึกจากเหตุการณ๑ชีวิตจริง
โดยใช๎เส๎น รูปรํางรูปทรง สีและ
พื้นผิว
๗.
บรรยายเหตุผลและวิธีการ
ในการสร๎างงานทัศนศิลป์โดยเน๎น
ถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ๑
๘.
ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่
ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง
๙.
ระบุ และจัดกลุํมของภาพ

สาระการเรียนรู๎แกนกลาง

รูปรําง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและ
งานทัศนศิลป์

 เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์
 งานโครงสร๎างเคลื่อนไหว


วัสดุ อุปกรณ๑ที่ใช๎สร๎างงานทัศนศิลป์ประเภท
งานวาด งานป๓๗น งานพิมพ๑ภาพ

เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิว ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์
 การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัว ด๎วยสี
เทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร๑
 การใช๎วัสดุอุปกรณ๑ในงานป๓๗น
 การใช๎เส๎น รูปรําง รูปทรง สี และพื้นผิว
วาดภาพถํายทอดความคิดความรู๎สึก

วัสดุ อุปกรณ๑ เทคนิควิธีการในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์

การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง


การจัดกลุํมของภาพตามทัศนธาตุ
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ตามทัศนธาตุที่เน๎นในงานทัศนศิลป์
นั้น ๆ
๑๐. บรรยายลักษณะรูปรําง
รูปทรง
ในงานการ
ออกแบบสิ่งตําง ๆ ที่มีในบ๎านและ
โรงเรียน
๑.
เปรียบเทียบรูปลักษณะ
ของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม
และงาน
ทัศนศิลป์
๒.
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของสีวรรณะอุํนและสีวรรณะเย็นที่
มีตํออารมณ๑ของมนุษย๑
๓.
จาแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง
ๆ
ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดย
เน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง รูปทรง
พื้นผิว และพื้นที่วําง
๔.
มีทักษะพื้นฐานในการใช๎
วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑งานพิมพ๑
ภาพ
๕.
มีทักษะพื้นฐานในการใช๎
วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑งานวาด
ภาพระบายสี
๖. บรรยายลักษณะของภาพโดย
เน๎น เรื่องการจัดระยะ ความลึก
น้าหนักและแสงเงาในภาพ
๗.
วาดภาพระบายสี โดยใช๎สี
วรรณะอุํนและสีวรรณะเย็น
ถํายทอดความรู๎สึกและจินตนาการ
๘.
เปรียบเทียบความคิด
ความรู๎สึก
ที่ถํายทอด
ผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและ
บุคคลอื่น
๙.
เลือกใช๎วรรณะสีเพื่อ
ถํายทอดอารมณ๑ ความรู๎สึกในการ
สร๎างงานทัศนศิลป์



รูปรําง รูปทรง ในงานออกแบบ

 รูปรําง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงาน
ทัศนศิลป์
 อิทธิพลของสี วรรณะอุํน และวรรณะเย็น
 เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่วํางใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์

 การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างงานพิมพ๑ภาพ
 การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ในการวาดภาพระบายสี
 การจัดระยะความลึก น้าหนักและแสงเงา ใน
การวาด
ภาพ
 การใช๎สีวรรณะอุํนและใช๎สีวรรณะเย็น วาด
ภาพถํายทอดความรู๎สึกและจินตนาการ
 ความเหมือนและความแตกตํางในงานทัศนศิลป์
ความคิดความรู๎สึกที่ถํายทอดในงานทัศนศิลป์
 การเลือกใช๎วรรณะสีเพื่อถํายทอดอารมณ๑
ความรู๎สึก
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๑.
บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ
ตาแหนํง
ของสิ่งตําง ๆ ที่
ปรากฏในสิ่งแวดล๎อม และงาน
ทัศนศิลป์
๒.
เปรียบเทียบความแตกตําง
ระหวํางงานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค๑
ด๎วยวัสดุอุปกรณ๑และวิธีการที่
ตํางกัน
๓. วาดภาพ โดยใช๎เทคนิคของแสง
เงา น้าหนัก และวรรณะสี
๔.
สร๎างสรรค๑งานป๓๗นจาก ดิน
น้ามัน หรือดินเหนียวโดยเน๎นการ
ถํายทอดจินตนาการ
๕.
สร๎างสรรค๑งานพิมพ๑ภาพ
โดยเน๎น การจัดวางตาแหนํงของสิ่ง
ตําง ๆ ในภาพ
๖.
ระบุป๓ญหาในการจัด
องค๑ประกอบศิลป์
และการสื่อความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองและบอก
วิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น
๗.
บรรยายประโยชน๑และ
คุณคํา
ของงาน
ทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคน
ในสังคม
๑.
ระบุสีคูํตรงข๎าม และ
อภิปรายเกี่ยวกับการใช๎สีคูํตรงข๎าม
ในการถํายทอดความคิดและ
อารมณ๑
๒.
อธิบายหลักการจัดขนาด
สัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์
๔.
สร๎างงานทัศนศิลป์จาก
รูปแบบ
๒มิติ เป๕น๓
มิติ โดยใช๎หลักการ
ของ
แสงเงาและน้าหนัก


จังหวะ ตาแหนํงของสิ่งตําง ๆ ในสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์


ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์



แสงเงา น้าหนัก และวรรณะสี


การสร๎างงานป๓๗นเพื่อถํายทอดจินตนาการด๎วย
การใช๎ดินน้ามันหรือดินเหนียว


การจัดภาพในงานพิมพ๑ภาพ

 การจัดองค๑ประกอบศิลป์และการสื่อความหมาย ใน
งานทัศนศิลป์

 ประโยชน๑และคุณคําของงานทัศนศิลป์

 วงสีธรรมชาติ และสีคูํตรงข๎าม

 หลักการจัดขนาด สัดสํวนความสมดุล
ในงานทัศนศิลป์
 งานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ
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๔.
สร๎างสรรค๑งานป๓๗นโดยใช๎
หลักการเพิ่มและลด
๕.
สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์
โดยใช๎หลักการของรูปและพื้นที่วําง
๖.
สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์
โดยใช๎
สีคูํตรงข๎าม
หลักการจัดขนาดสัดสํวน และความ
สมดุล
๗.
สร๎างงานทัศนศิลป์เป๕น
แผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบ เพื่อถํายทอด
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ๑ตําง ๆ


การใช๎หลักการเพิ่มและลดในการสร๎างสรรค๑
งานป๓๗น
 รูปและพื้นที่วํางในงานทัศนศิลป์
 การสร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์โดยใช๎ สีคูํตรง
ข๎าม หลักการจัดขนาด สัดสํวนและความสมดุล
 การสร๎างงานทัศนศิลป์เป๕นแผนภาพ แผนผัง
และภาพประกอบ

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๒
เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็น
คุณคํา
งานทัศนศิลป์ที่เป๕นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย และสากล
ชั้น ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู๎แกนกลาง
ป.๑ ๑.
ระบุงานทัศนศิลป์ใน

งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
ป.๒ ๑.
บอกความสาคัญของงาน  ความสาคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิต
ทัศนศิลป์
ประจาวัน
ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
๒.
อภิปรายเกี่ยวกับงาน
 งานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น
ทัศนศิลป์ประเภทตําง ๆ ในท๎องถิ่น
โดยเน๎นถึงวิธีการสร๎างงานและวัสดุ
อุปกรณ๑ ที่ใช๎
ป.๓ ๑.
เลําถึงที่มาของงาน
 ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น
ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น
๒.
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ
 วัสดุ อุปกรณ๑ และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์
อุปกรณ๑และวิธีการสร๎างงาน
ในท๎องถิ่น
ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น
ป.๔ ๑.
ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับ 
งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท๎องถิ่น
งานทัศนศิลป์ในเหตุการณ๑ และงาน
เฉลิมฉลอง
ของ
วัฒนธรรมในท๎องถิ่น
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๒.
บรรยายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์
ที่มาจาก
วัฒนธรรมตําง ๆ
๑.
ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ใน
แหลํงเรียนรูหรื
๎ อนิทรรศการศิลปะ
๒.
อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์
ที่สะท๎อน
วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญา
ในท๎องถิ่น
๑.
บรรยายบทบาทของงาน
ทัศนศิลป์
ที่สะท๎อนชีวิต
และสังคม
๒.
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของ
ความเชื่อความ
ศรัทธาในศาสนาที่มีผลตํองาน
ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น
๓.
ระบุ และบรรยายอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นที่มีผลตํอ
การสร๎างงานทัศนศิลป์ของบุคคล

 งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมตําง ๆ
 ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์
 งานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและ
ป๓ญญาในท๎องถิ่น
 บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิต
สังคม

ภูมิ

และ

 อิทธิพลของศาสนาที่มีตํองานทัศนศิลป์ ใน
ท๎องถิ่น

อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นที่มีผล ตํอ
การสร๎างงานทัศนศิลป์

สาระที่ ๒ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข๎าใจและแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ วิพากษ๑วิจารณ๑
คุณคําดนตรี
ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชมและประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ชั้น ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู๎แกนกลาง
ป.๑ ๑. รู๎วําสิ่งตําง ๆ สามารถ

การกาเนิดของเสียง
กํอกาเนิดเสียงที่แตกตํางกัน
- เสียงจากธรรมชาติ
- แหลํงกาเนิดของเสียง
- สีสันของเสียง
๒.
บอกลักษณะของเสียงดัง -  ระดับเสียงดัง-เบา (
Dynamic)
เบาและความช๎า- เร็วของจังหวะ
 อัตราความเร็วของจังหวะ
Tempo
๓.
ทํองบทกลอน ร๎องเพลง
 การอํานบทกลอนประกอบจังหวะ
งําย ๆ
 การร๎องเพลงประกอบจังหวะ
๔.

มีสํวนรํวมในกิจกรรม

 กิจกรรมดนตรี
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ดนตรีอยํางสนุกสนาน

๕.
บอกความเกี่ยวข๎องของ
เพลงที่ใช๎
ในชีวิตประจาวัน
ป.๒

ป.๒

ป.๓

๑.
จาแนกแหลํงกาเนิด ของ
เสียงที่ได๎ยิน
๒. จาแนกคุณสมบัติของเสียง
สูง- ต่า ,
ดัง-เบา ยาว-สั้น
ของดนตรี
๓. เคาะจังหวะหรือ
เคลื่อนไหวรํางกาย
ให๎
สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลง
๔.
ร๎องเพลงงําย ๆ ที่
เหมาะสมกับวัย
๕. บอกความหมายและ
ความสาคัญ
ของเพลงที่ได๎
ยิน
๑. ระบุรูปรํางลักษณะของ
เครื่องดนตรี
ที่เห็นและได๎
ยินในชีวิตประจาวัน
๒.
ใช๎รูปภาพหรือสัญลักษณ๑
แทนเสียง และจังหวะเคาะ
๓. บอกบทบาทหน๎าที่ของ
เพลงที่ได๎ยิน

๔. ขับร๎องและบรรเลงดนตรี
งําย ๆ

- การร๎องเพลง
- การเคาะจังหวะ
- การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง
- ตามความดัง- เบาของบทเพลง
- ตามความช๎าเร็วของจังหวะ
 เพลงที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน
- เพลงกลํอมเด็ก
- บทเพลงประกอบการละเลํนเพลงสาคัญ (เพลง
ชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี)
 สีสันของเสียงเครื่องดนตรี
 สีสันของเสียงมนุษย๑
 การฝึกโสตประสาท การจาแนกเสียง
สูง-ต่า ดัง-เบา ยาว-สั้น
 การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง
 การเลํนเครื่องดนตรีประกอบเพลง
 การขับร๎อง

ความหมายและความสาคัญของเพลง
ที่ได๎ยิน
เพลงปลุกใจ
เพลงสอนใจ

รูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรี
 เสียงของเครื่องดนตรี
 สัญลักษณ๑แทนคุณสมบัติของเสียง (สูง-ต่า
ดัง-เบา ยาว-สั้น)
 สัญลักษณ๑แทนรูปแบบจังหวะ
 บทบาทหน๎าที่ของบทเพลงสาคัญ
- เพลงชาติ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- เพลงประจาโรงเรียน
 การขับร๎องเดี่ยวและหมูํ
 การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง
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๕. เคลื่อนไหวทําทาง
 การเคลื่อนไหวตามอารมณ๑ของบทเพลง
สอดคล๎องกับอารมณ๑ของเพลงที่ฟ๓ง
๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร๎องและ
เสียงดนตรี เสียงขับร๎องของตนเอง เสียงดนตรี
และผู๎อื่น
- คุณภาพเสียงร๎อง
- คุณภาพเสียงดนตรี
๗.
นาดนตรีไปใช๎ใน
 การใช๎ดนตรีในโอกาสพิเศษ
ชีวิตประจาวันหรือโอกาสตําง ๆ ได๎
- ดนตรีในงานรื่นเริง
อยํางเหมาะสม
- ดนตรีในการฉลองวันสาคัญของชาติ
ป.๔

 โครงสร๎างของบทเพลง
- ความหมายของประโยคเพลง
- การแบํงประโยคเพลง
๒. จาแนกประเภทของเครื่อง
ประเภทของเครื่องดนตรี
ดนตรีที่ใช๎ในเพลงที่ฟ๓ง
 เสียงของเครื่องดนตรีแตํละประเภท
๓. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่
 การเคลื่อนที่ขึ้น - ลงของทานอง
ขึ้น – ลงงําย ๆ
ของทานอง  รูปแบบจังหวะของทานองจังหวะ
รูปแบบจังหวะและความเร็ว
 รูปแบบจังหวะ
ของจังหวะในเพลงที่ฟ๓ง
 ความช๎า - เร็วของจังหวะ
๑. บอกประโยคเพลงอยําง
งําย

๔.
อําน เขียนโน๎ตดนตรีไทย
และสากล

๕. ร๎องเพลงโดยใช๎ชํวงเสียงที่
เหมาะสมกับตนเอง
๖.
ใช๎และเก็บเครื่องดนตรี
อยํางถูกต๎องและปลอดภัย
๗. ระบุวําดนตรีสามารถใช๎ใน
การสื่อเรื่องราว

 เครื่องหมายและสัญลักษณ๑ทางดนตรี
- กุญแจประจาหลัก
- บรรทัดห๎าเส๎น
- โน๎ตและเครื่องหมายหยุด
- ส๎นกั้นห๎อง
 โครงสร๎างโน๎ตเพลงไทย
- การแบํงห๎อง
- การแบํงจังหวะ
 การขับร๎องเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
 การใช๎และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี ของตน
 ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง
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ป.๕

๑. ระบุองค๑ประกอบดนตรีใน
เพลงที่ใช๎ในการสื่ออารมณ๑

 การสื่ออารมณ๑ของบทเพลงด๎วยองค๑ประกอบดนตรี
- จังหวะกับอารมณ๑ของบทเพลง
- ทานองกับอารมณ๑ของบทเพลง

ป.๕

๒. จาแนกลักษณะของเสียง
ขับร๎องและเครื่องดนตรีที่อยูํในวง
ดนตรีประเภทตําง ๆ
๓.
อําน เขียนโน๎ตดนตรีไทย
และสากล
๕ระดับเสียง

 ลักษณะของเสียงนักร๎องกลุํมตําง ๆ
 ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทตําง ๆ

๔.
ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลง
จังหวะ และทานอง
๕. ร๎องเพลงไทยหรือเพลง
สากลหรือเพลง
ไทย
สากลที่เหมาะสมกับวัย

ป.๖

๖.
ด๎นสดงําย ๆ โดยใช๎
ประโยคเพลง
แบบถามตอบ
๗.
ใช๎ดนตรีรํวมกับกิจกรรมใน
การแสดงออกตามจินตนาการ
๑. บรรยายเพลงที่ฟ๓ง โดย
อาศัยองค๑ประกอบดนตรี และศัพท๑
สังคีต
๒. จาแนกประเภทและ
บทบาทหน๎าที่
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่
มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ
๓.
อําน เขียนโน๎ตไทย และ
โน๎ตสากลทานองงําย ๆ

 เครื่องหมายและสัญลักษณ๑ทางดนตรี
บันไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic scale
โน๎ตเพลงในบันไดเสียง๕เสียง Pentatonic scale
 การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ
การบรรเลงทานองด๎วยเครื่องดนตรี
การร๎องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น
 การร๎องเพลงสากล หรือไทยสากล
 การร๎องเพลงประสานเสียงแบบ
Canon
Round
 การสร๎างสรรค๑ประโยคเพลงถาม-ตอบ
การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์
 การสร๎างสรรค๑เสียงประกอบการเลําเรื่อง
 องค๑ประกอบดนตรีและศัพท๑สังคีต
 เครื่องดนตรีไทยแตํละภาค
 บทบาทและหน๎าที่ของเครื่องดนตรี
 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

 เครื่องหมายและสัญลักษณ๑ทางดนตรี
 โน๎ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น
 โน๎ตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C Major
๔. ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลง
การร๎องเพลงประกอบดนตรี
ประกอบ
การร๎องเพลง  การสร๎างสรรค๑รูปแบบจังหวะและทานองด๎วยเครื่อง
ด๎นสด ที่มีจังหวะและทานองงําย ๆ ดนตรี
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สาระที่ ๓นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๒
เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรม
เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ที่เป๕นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ภูมิป๓ญญาไทยและสากล
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. ระบุ และเลํนการละเลํน
ของเด็กไทย

สาระการเรียนรู๎แกนกลาง

การละเลํนของเด็กไทย
- วิธีการเลํน
- กติกา
๒.
บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการ  การแสดงนาฏศิลป์
แสดงนาฏศิลป์
๑. ระบุและเลํนการละเลํน
 การละเลํนพื้นบ๎าน
พื้นบ๎าน
- วิธีการเลํน
- กติกา
๒. เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นใน
 ที่มาของการละเลํนพื้นบ๎าน
การละเลํนพื้นบ๎านกับสิ่งที่พบเห็น
ในการดารงชีวิตของคนไทย
๓. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและ
 การละเลํนพื้นบ๎าน
ภาคภูมิใจ
ใน
การละเลํนพื้นบ๎าน
๑.
เลําการแสดงนาฏศิลป์ที่  การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ๎านหรือท๎องถิ่นของ
เคยเห็น
ในท๎องถิ่น
ตน
๒. ระบุสิ่งที่เป๕นลักษณะเดํน
 การแสดงนาฏศิลป์
และเอกลักษณ๑ของการแสดง
- ลักษณะ
นาฏศิลป์
- เอกลักษณ๑
๓. อธิบายความสาคัญของ
การแสดงนาฏศิลป์
๑.
อธิบายประวัติความเป๕นมา
ของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดง
อยํางงําย ๆ
๒.
เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์
กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น

 ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์
สิ่งที่เคารพ
 ความเป๕นมาของนาฏศิลป์

ที่มาของชุดการแสดง

๓.
อธิบายความสาคัญของ
การแสดงความเคารพในการเรียน


ความเป๕นมาของนาฏศิลป์การทาความเคารพ
กํอนเรียนและกํอนแสดง

 การชมการแสดงนาฏศิลป์
การแสดงของท๎องถิ่น
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ป.๕

ป.๖

และการแสดงนาฏศิลป์
๔. ระบุเหตุผลที่ควรรักษา
และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์
๑.
เปรียบเทียบการแสดง
ประเภทตําง ๆ ของไทย ในแตํละ
ท๎องถิ่น
๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์
นาฏศิลป์พื้นบ๎านที่สะท๎อนถึง
วัฒนธรรมและประเพณี
๑.
อธิบายสิ่งที่มีความสาคัญ
ตํอการแสดงนาฏศิลป์และละคร
๒.
ระบุประโยชน๑ที่ได๎รับจาก
การแสดงหรือการชมการแสดง
นาฏศิลป์และละคร

 ความเป๕นมาของนาฏศิลป์คุณคํา
 การแสดงนาฏศิลป์ประเภทตําง ๆการแสดง
พื้นบ๎าน
 การแสดงนาฏศิลป์ประเภทตําง ๆการแสดง
พื้นบ๎าน
 ความหมาย ความเป๕นมา ความสาคัญ ของ
นาฏศิลป์และละครบุคคลสาคัญคุณคํา
 การแสดงนาฏศิลป์และละคร ในวันสาคัญ
ของโรงเรียน
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คาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ศ.11101 ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง

อภิปราย บอก มีทักษะ สร๎าง วาดภาพ ระบุ ทํองเลํา เลียนแบบ แสดงเกี่ยวกับรูปรําง
ลักษณะ และขนาดของสิ่งตําง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นความรู๎สึกที่มีตํอ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัว สิ่งแวดล๎อมในหมูํบ๎าน มีพื้นฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างงาน
ทัศนศิลป์โดยการทดลองใช๎สี ด๎วยเทคนิคงําย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู๎สึกของ
ตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน สิ่งตําง ๆสามารถกํอกาเนิดเสียง ที่แตกตํางกันลักษณะของเสียง
ดัง-เบาและความช๎า- เร็ว ของจังหวะบทกลอน ร๎องเพลงงําย ๆมีสํวนรํวมใน กิจกรรมดนตรีอยําง
สนุกสนานความเกี่ยวข๎องของเพลงที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน เพลงในท๎องถิ่น สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท๎องถิ่น
เครื่องดนตรีจากพืชและสัตว๑ในหมูํบ๎าน การเคลื่อนไหว ทําทางงําย ๆ เพื่อสื่อความหมาย แทนคาพูด
สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือรํวมการแสดงเลํนการละเลํนของเด็กไทย
รู๎ เข๎าใจ เห็นคุณคํา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปรําง ลักษณะ และขนาดของสิ่งตําง ๆ รอบตัว ใน
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัว สิ่งแวดล๎อมใน
หมูํบ๎าน มีพื้นฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช๎สี ด๎วยเทคนิคงําย ๆวาด
ภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู๎สึกของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน สิ่งตําง ๆสามารถ
กํอกาเนิดเสียง ที่แตกตํางกันลักษณะของเสียงดัง -เบาและความช๎า- เร็ว ของจังหวะบทกลอน ร๎อง
เพลงงําย ๆมีสํวนรํวมใน กิจกรรมดนตรีอยํางสนุกสนาน
ความเกี่ยวข๎องของเพลงที่ใช๎ใน
ชีวิตประจาวันเพลงในท๎องถิ่นเครื่องดนตรีจากพืชและสัตว๑ในหมูํบ๎าน สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท๎องถิ่น
การเคลื่อนไหว ทําทางงําย ๆเพื่อสื่อความหมาย แทนคาพูดสิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือรํวมการ
แสดงเลํนการละเลํนของเด็กไทย รักและมุํงมั่นในการทางานสามารถนาความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑
โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ศ 1.1
ป.1/1
ศ 1.2
ป.1/1
ศ 2.1
ป.1/1
ศ 2.2
ป.1/1
ศ 3.1
ป.1/1
ศ 3.2
ป.1/1

ป.1/2

ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5

ป.1/2
ป.1/2
ป.1/2
ป.1/2

ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5

รวม ๖ มาตรฐาน ๑๘ตัวชี้วัด

ป.1/3
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ 1 รหัสวิชา ศ 11101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
เวลา น้าหนัก
การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
ศิลปะในธรรมชาติ ศ 1.1 ป.
รูปรํางลักษณะและขนาดของ
12
20
และสิ่งแวดล๎อม
1/1
สิง่ ตํางๆ รอบตัวในธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น
ความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติและ
ศ 1.1 ป.
สิ่งแวดล๎อมรอบตัว เชํน รู๎สึก
1/2
ประทับใจกับความงาม ของ
บริเวณรอบอาคารเรียน หรือ
รู๎สึกถึงความไมํเป๕นระเบียบ
ของสภาพภายนอกห๎องเรียน
สร๎างสรรค๑งานศิลป์ ศ 1.1 ป.
ใช๎วัสดุอุปกรณ๑ เชํน ดิน
8
5
1/3
เหนียว ดินน้าทัน ดินสอ พูํกัน
กระดาษ สีเทียน สีน้า ดินสอ
สี สร๎างงานทัศนศิลป์
การทดลองด๎วยการใช๎สีน้า สี
ศ 1.1 ป.
โปสเตอร๑ สีเทียน และสีจาก
1/4
ธรรมชาติที่หาได๎ในท๎องถิ่น
การวาดภาพระบายสีตาม
ความรู๎สึกของตนเอง
ศ 1.1 ป.
1/5

ลาดับ
ชื่อหน่วยการเรียน
ที่
1

2

3

สนุกกับงานศิลป์

ศ 1.1 ป.
1/3

ใช๎วัสดุอุปกรณ๑ เชํน ดิน
เหนียว ดินน้าทัน ดินสอ พูํกัน
กระดาษ สีเทียน สีน้า ดินสอ
สี สร๎างงานทัศนศิลป์
การทดลองด๎วยการใช๎สีน้า สี
โปสเตอร๑ สีเทียน และสีจาก
ธรรมชาติที่หาได๎ในท๎องถิ่น

12

20

4

งานศิลป์ชีวิตปะจา
วัน

ศ 1.1 ป.
1/1

งานศิลป์ชีวิตปะจาวัน

8

5
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ดนตรี 1 รหัสวิชา ศ 11101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 กาเนินเกิดเป๕นเสียง ศ 2.1 ป.
กาเนินเกิดของเสียง
6
8
1/1
- เสียงจากธรรมชาติ
- แหลํงกาเนิดของ
เสียง
ศ 2.1 ป.
สีสันของเสียง
1/2
- ระดับเสียงดัง – เบา
(Dynamic)
- อัตราความเร็วของ
จังหวะ (Tempo)
2 ขับขานบทเพลง
ศ 2.1 ป.
การอํานบทกลอนประกอบ
10
12
1/1
จังหวะ
ศ 2.1 ป.
การร๎องเพลงประกอบจังหวะ
1/4
- กิจกรรมดนตรี
- การร๎องเพลง
- การเคาะจังหวะ
- การเคลื่อนไหว
- ประกอบเพลง
- ความดัง – เบา ของ
บทเพลง
- ความช๎า – เร็ว ของ
จังหวะ
เพลงที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน
6
8
ศ 2.1 ป.
- เพลงกลํอมเด็ก
1/5
- บทเพลงประกอบ
การละเลํน
- เพลงสาคัญ (เพลง
ชาติไทย เพลง
สรรเสริญพระบารมี)

41
3

ดนตรีในท๎องถิ่น

ศ 2.2 ป.
1/1
ศ 2.2 ป.
1/2

ที่มาของบทเพลงในท๎องถิ่น
ความนําสนใจของบทเพลงใน
ท๎องถิ่น

4

5
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์๑ รหัสวิชา ศ 11101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
ตัวชี้วัด
1 การแสดงนาฏศิลป์ ศ๓.๑ป.๑/๑ การเคลื่อนไหวลักษณะตํางๆ
เบื้องต๎น
ศ.๓.๑ป.๑/๒ -การเลียนแบบธรรมชาติ
ศ.๓.๒ป.๑/๒ -การเลียนแบบคนสัตว๑
สิ่งของ
-การใช๎ภาษาทําและการ
ประดิษฐ๑ทําประกอบเพลง
-การแสดงประกอบเพลงที่
เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว๑
-การแสดงนาฏศิลป์
2 การละเลํนของ
ศ๓.๒ป.๑/๑ -การละเลํนของเด็กไทย
เด็กไทย
-วิธีการเลํน
-กติกา
3

การเป๕นผู๎ชมที่ดี

ศ.๓.๑ป.๑/๓ การเป๕นผู๎ชมที่ดี

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๐

๑๕

7

5

๓

๕
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ศ.1210ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร๎าง วาดภาพ ระบุ ทํองเลํา เลียนแบบ แสดงจาแนก เคาะ
ร๎องเพลงเกี่ยวกับรูปรําง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ทัศนธาตุที่อยูํในสิ่งแวดล๎อมและ
งานทัศนศิลป์ โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง และรูปทรง ป๓๗นสัตว๑ชนิดตํางๆที่มีในหมูํบ๎าน งาน
ทัศนศิลป์ตําง ๆโดยใช๎ทัศนธาตุที่เน๎นเส๎น รูปรําง การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ สร๎างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ
ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษภาพปะติดภาพสถานที่ทํองเที่ยวในตาบลปริกวาดภาพเพื่อ
ถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง และเพื่อนบ๎านรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว เป๕นรูปแบบ
งานโครงสร๎างเคลื่อนไหวความสาคัญของงานทัศนศิลป์ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวันงานทัศนศิลป์
ประเภทตําง ๆ ในท๎องถิ่น โดยเน๎นถึงวิธีการสร๎างงานและวัสดุอุปกรณ๑ ที่ใช๎ แหลํงกาเนิด ของเสียงที่
ได๎ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่า , ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรีเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรํางกายให๎
สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลง งําย ๆ ที่เหมาะสมกับวัยความหมายและความสาคัญของเพลงที่ได๎ยิน
ความสัมพันธ๑ของเสียงร๎อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท๎องถิ่น โดยใช๎คางําย ๆ เครื่องดนตรีในบ๎าน
หนองคู ได๎แกํ กลอง แคน ซุง เข๎ารํวมกิจกรรมทางดนตรีในท๎องถิ่นเคลื่อนไหวขณะอยูํกับที่และ
เคลื่อนที่ ที่สะท๎อนอารมณ๑ ของตนเองอยํางอิสระ เลียนแบบทําทางสัตว๑ในการรา สัตว๑ที่มีในบ๎าน
หนองคู ทําทาง เพื่อสื่อความหมาย แทนคาพูด แสดงทําทางประกอบจังหวะอยํางสร๎างสรรค๑มี
มารยาทในการชมการแสดงเลํนการละเลํนพื้นบ๎าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลํนพื้นบ๎านกับสิ่งที่
พบเห็นในการดารงชีวิตของคนไทย สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเลํนพื้นบ๎าน
รู๎ เข๎าใจ เห็นคุณคํา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปรําง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ทัศนธาตุที่
อยูํในสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง และรูปทรง ป๓๗นสัตว๑ชนิดตํางๆที่มีใน
หมูํบ๎าน งานทัศนศิลป์ตําง ๆโดยใช๎ทัศนธาตุที่เน๎นเส๎น รูปรําง การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ สร๎างงาน
ทัศนศิลป์ ๓ มิติ ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษภาพปะติดภาพสถานที่ทํองเที่ยวในหมูํบ๎าน
หนองคู วาดภาพเพื่อถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง และเพื่อนบ๎านรวมถึงเนื้อหา
เรื่องราว เป๕นรูปแบบงานโครงสร๎างเคลื่อนไหวความสาคัญของงานทัศนศิลป์ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวันงานทัศนศิลป์ประเภทตําง ๆ ในท๎องถิ่น โดยเน๎นถึงวิธีการสร๎างงานและวัสดุอุปกรณ๑ ที่
ใช๎ แหลํงกาเนิด ของเสียงที่ได๎ยิน คุณสมบัติของเสียง สูง- ต่า ,
ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี
เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรํางกายให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลง
งําย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
ความหมายและความสาคัญของเพลงที่ได๎ยิน ความสัมพันธ๑ของเสียงร๎อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลง
ท๎องถิ่น โดยใช๎คางําย ๆ เครื่องดนตรีในหมูํบ๎านหนองคู ได๎แกํ กลอง แคน ซุง เข๎ารํวมกิจกรรมทาง
ดนตรีในท๎องถิ่นเคลื่อนไหวขณะอยูํกับที่และเคลื่อนที่ ที่สะท๎อนอารมณ๑ ของตนเองอยํางอิสระ
เลียนแบบทําทางสัตว๑ในการรา สัตว๑ที่มีในหมูํบ๎านหนองคู ทําทาง เพื่อสื่อความหมาย แทน
คาพูด แสดงทําทางประกอบจังหวะอยํางสร๎างสรรค๑มีมารยาทในการชมการแสดง เลํนการละเลํน
พื้นบ๎าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลํนพื้นบ๎านกับสิ่งที่พบเห็นในการดารงชีวิตของคนไทย สิ่งที่
ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเลํนพื้นบ๎านรักและมุํงมั่นในการทางาน สามารถนาความรู๎ไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจาวันได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม
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ศ ๑.๑
ศ ๑.๒
ศ ๒.๑
ศ ๒.๒
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ป.๒/๑ , ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘
ป.๒/๑ , ป.๒/๒
ป.๒/๑ , ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
ป.๒/๑, ป.๒/๒
ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวม ๖มาตรฐาน๒๕ตัวชี้วัด

45
โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ทัศนศิลป์๑ รหัสวิชา ศ 12101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 พื้นฐานงานศิลป์
ศ๑.๑ป.๒/๑ รูปรํางรูปทรงในธรรมชาติและ ๑๖
๑๘๐
ศ.๑.๑ป.๒/๒ สิ่งแวดล๎อมเชํนรูปกลมรี
ศ.๑.๑ป.๒/๓ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและ
ศ๑.๑ป.๒/๔ กระบอกเส๎นสีรูปรํางรูปทรง
ใสิ่งแวดล๎อมและงาน
ทัศนศิลป์ประเภทตํางๆเชํน
งานวาดงานป๓๗นและงานพิมพ๑
ภาพเส๎นรูปรํางในงาน
ทัศนศิลป์ประเภทตํางๆเชํน
งานวาดงานป๓๗นและงานพิมพ๑
ภาพการใช๎วัสดุอุปกรณ๑สร๎าง
งานทัศนศิลป์๓มิติ
2 การสร๎างภาพปะติ ๑.๑ป.๒/๕ ภาพปะติดจากกระดาษ
๒๐
3

เรื่องราวใน
ทัศนศิลป์

4

การสร๎าง
ภาพเคลื่อนไหว

๕

ศิลปะ
ท๎องถิ่นนํารู๎

ศ๑.๑ป.๒/๖ - การวาดภาพถํายทอด
ศ.๑.๑ป.๒/๗ เรือ่ งราว
-เนื้อหาเรื่องราวในงาน
ทัศนศิลป์
ศ.๑.๑ป.๒/๘ งานโครงสร๎างเคลื่อนไหว

๔๐

ศ๑.๑ป.๒/๑ ความสาคัญของงาน
ศ.๑/๒ป.๒/๒ ทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน
งานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น

๔๐

๒๐
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ 12101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 สีสันของเสียง
ศ๒.๑ป.๒/๑ -สีสันของเสียงเครื่องดนตรี
๒๐
ศ.๑/๒ป.๒/๒ - -สีสันของเสียงมนุษย๑
การฝึกโสตประสาทการ
จาแนกเสียงสูง – ตําดัง – เบา
ยาว – สั้น
2 จังหวะดนตรี
ศ.๒/๑ป.๒/๓ -การเคลื่อนไหวประกอบ
๒๐
เนื้อหาในบทเพลง
-การเลํนเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง
3 การขับร๎อง
ศ.๒/๑ป.๒/๔
-การขับร๎อง
๑๐
4

๒๐

๕

บทเพลงสร๎างสรรค๑ ศ.๒/๑ป.๒/๕ -ความหมายและความสาคัญ
ของเพลงที่ได๎ยินเพลงปลุกใจ
เพลงสอนใจ
บทเพลงและดนตรี ศ.๒/๒ป.๒/๑ -บทเพลงในท๎องถิ่นลักษณะ
ท๎องถิ่น
ของเสียงร๎องในบทเพลง
-ลักษณะของเสียงเครื่อง
ดนตรีที่ใช๎ในบทเพลง

6

กิจกรรมดนตรี

๑๐

ศ๒.๒ป.๒/๒ -กิจกรรมดนตรีในโอกาส
พิเศษ
-ดนตรีกับโอกาสสาคัญใน
โรงเรียน
-ดนตรีกับวันสาคัญของชาติ

๒๐
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ 12101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 การเคลื่อนไหวอยําง ศ๓.๑ป.๒/๑ การเคลื่อนไหวอยํางมีรูปแบบ
๒๐
มีรูปแบบ
ศ.๓.๑ป.๒/๒ -การนั่ง
-การยืน
-การเดิน
การประดิษฐ๑ทําจากการ
เคลื่อนไหวอยํางมีรูปแบบ
เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม
2 นาฏยศัพท๑และ
ศ.๓/๑ป.๒/๓ หลักและวิธีการปฏิบัติ
๓๐
ภาษาทํา
ศ.๓/๑ป.๒/๔ นาฏศิลป์
-การฝึกภาษาทําสื่อ
ความหมายแทนอากัปกิริยา
-การฝึกนาฏยศัพท๑ในสํวนลา
ตัว
- การใช๎ภาษาทําและนาฏย
ศัพท๑ประกอบจังหวะ
3 มารยาทในการชม ศ.๓.๑ป.๒/๕ มารยาทในการชมการแสดง
๒๐
การแสดงนาฏศิลป์
การเข๎าชมหรือมีสํวนรํว

4

การละเลํนพื้นบ๎าน
ของ
ไทย

ศ.๓.๒ป.๒/๑ การละเลํนพื้นบ๎าน
ศ.๓.๒ป.๒/๒ -วิธีการเลํน
-กติกา
ที่มาของการละเลํนพื้นบ๎าน
-การละเลํนพื้นบ๎าน

๑๐
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ศ.13101 ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโม

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร๎าง วาดภาพ ระบุ
ทํอง เลํา เลียนแบบ แสดงจาแนก
เปรียบเทียบ เคาะ ร๎องเพลงเกี่ยวกับรูปรําง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์วัสดุ
อุปกรณ๑ที่ใช๎สร๎างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์ โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสีสิ่งของ
รอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมูํบ๎านและตาบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในครอบครัว การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑ งานป๓๗น ทอดความคิดความรู๎สึกจาก
เหตุการณ๑ชีวิตจริง โดยใช๎เส๎น รูปรํางรูปทรง สีและพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการสร๎างงานทัศนศิลป์
โดยเน๎นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ๑ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
ภาพตามทัศนธาตุ ที่เน๎นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆลักษณะรูปรําง รูปทรง ในงาน
การออกแบบสิ่ง
ตําง ๆ ที่มีในบ๎านและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท๎องถิ่นวัสดุอุปกรณ๑และวิธีการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น รูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได๎ยินในชีวิตประจาวั นเครื่องดนตรี
ในหมูํบ๎านหนองคู ได๎แกํ กลอง แคน ซุง
รูปภาพหรือสัญ ลักษณ๑แทนเสียงและจังหวะ เคาะ
บทบาทหน๎าที่ของเพลงที่ได๎ยิน ดนตรีงําย ๆอารมณ๑ของเพลงที่ฟ๓ง เสียงดนตรี เสียงขับร๎องของ
ตนเองและผู๎อื่นดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจาวันหรือโอกาส ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ลักษณะเดํนและ
เอกลักษณ๑ ของดนตรีในท๎องถิ่น ความสาคัญและประโยชน๑ของดนตรีตํอการดาเนินชีวิตของคน ใน
ท๎องถิ่น การเคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆในสถานการณ๑สั้น ๆ ทําทางประกอบเพลง ตามรูปแบบ
นาฏศิลป์ บทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชม กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัยประโยชน๑ของการ
แสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท๎องถิ่นสิ่งที่เป๕นลักษณะเดํนและ
เอกลักษณ๑ของการแสดงนาฏศิลป์ ความสาคัญของการแสดงนาฏศิลป์
รู๎ เข๎าใจ เห็นคุณคํา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปรําง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และงาน
ทัศนศิลป์วัสดุ อุปกรณ๑ที่ใช๎สร๎างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสี
สิ่งของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมูํบ๎านและตาบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในครอบครัว การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑ งานป๓๗น ทอดความคิดความรู๎สึกจาก
เหตุการณ๑ชีวิตจริง โดยใช๎เส๎น รูปรํางรูปทรง สีและพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการสร๎างงานทัศนศิลป์
โดยเน๎นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ๑ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
ภาพตามทัศนธาตุ ที่เน๎นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆลักษณะรูปรําง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งตําง ๆ
ที่มีในบ๎านและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท๎องถิ่นวัสดุอุปกรณ๑และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์
ในท๎องถิ่นรูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได๎ยินในชีวิตประจาวั นเครื่องดนตรีในหมูํบ๎าน
หนองคู ได๎แกํ กลอง แคน ซุง รูปภาพหรือสัญ ลักษณ๑แทนเสียงและจังหวะ เคาะ บทบาทหน๎าที่
ของเพลงที่ได๎ยิน ดนตรีงําย ๆอารมณ๑ของเพลงที่ฟ๓ง เสียงดนตรี เสียงขับร๎องของตนเองและผู๎อื่น
ดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจาวันหรือโอกาส ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ลักษณะเดํนและ เอกลักษณ๑ ของ
ดนตรีในท๎องถิ่น ความสาคัญและประโยชน๑ของดนตรีตํอการดาเนินชีวิตของคน
ในท๎องถิ่น การ
เคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆในสถานการณ๑สั้น ๆ
ทําทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์
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บทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชม กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัยประโยชน๑ของการแสดง
นาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท๎องถิ่นสิ่งที่เป๕นลักษณะเดํนและ
เอกลักษณ๑ของการแสดงนาฏศิลป์ ความสาคัญของการแสดงนาฏศิลป์ รักและมุํงมั่นในการทางาน
สามารถนาความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไป
ประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป .๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙ , ป.๓/๑๐
ศ ๑.๒ ป .๓/๑ , ป.๓/๒
ศ ๒.๑ ป .๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ , ป.๓/๗
ศ ๒.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒
ศ ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕
ศ ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
รวม ๖มาตรฐาน๒๙ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ 1 รหัสวิชา ศ 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 สร๎างสรรค๑งานศิลป์ ศ๑.๑ป.๓/๔ การวาดภาพระบายสีสิ่งของ
๘
๘๒๐
รอบตัวด๎วยสีเทียนดินสอสี
และสีโปสเตอร๑การใช๎เส๎น
ศ.๑.๑ป.๓/๖ รูปรํางรูปทรงสีและพื้นผิววาด
ภาพถําย
ทอดความคิดความรู๎สึก
2 สร๎างสรรค๑งานศิลป์ ศ.๑.๑ป.๓/๗ วัสดุอุปกรณ๑เทคนิควิธีการใน
๘
๒๐
การสร๎างงานทัศนศิลป์วัสดุ
อุปกรณ๑
3

สร๎างสรรค๑งานศิลป์ ศ.๑.๑ป.๓/๘ การแสดงความคิดเห็นในงาน
ศ.๑.๑ป.๓/๙ ทัศนศิลป์ของตนเองการจัด
กลุํมของภาพตามทัศนธาตุ

๘

๒๐

4

สร๎างสรรค๑งานศิลป์ .๑.๑ป.๓/๑๐ รูปรํางรูปทรงในการออกแบบ

๘

๒๐

5

งานศิลป์ถิ่นไทย

๘

๒๐

ศ.๑.๒ป.๓/๑ -ที่มาของงานทัศนศิลป์ใน
ศ.๑.๒ป.๓/๒ ท๎องถิ่น
-วัสดุอุปกรณ๑และวิธีการสร๎าง
งานทัศนศิลป์ใท๎องถิ่น

51
โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ดนตรี 1 รหัสวิชา ศ 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
ตัวชี้วัด
1 ลักษณะและเสียง
ศ๒.๑ป.๓/๑ -รูปรํางลักษณะของเครื่อง
ของเครื่องดนตรี
ดนตรี
-เสียงของเครื่องดนตรี

2

โน๎ตดนตรี

3

เพลงพาเพลินใจ

4

ทักษะการขับร๎อง
และการบรรเลง

5

การฟ๓งและการ
วิเคราะห๑เพลง

6

ดนตรีใน
ชีวิตประจาวัน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๓

๑๐

ศ.๒.๑ป.๓/๒ สัญลักษณ๑แทนคุณสมบัติของ
เสียง (สูง – ต่าดัง – เบายาว
– สั้น)
-สัญลักษณ๑แทนรูปแบบ
จังหวะ
ศ.๒.๑ป.๓/๓ บทบาทหน๎าที่ของบทเพลงวัน
สาคัญ
-เพลงชาติ
-เพลงสรรเสริญพระบารมี
-เพลงประจาโรงเรียน
ศ.๒.๑ป.๓/๔ -การขับร๎องเดี่ยวและหมูํ
ศ.๒.๑ป.๓/๕ -การบรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง
-การเคลื่อนไหวทางอารมณ๑

๓

๑๐

๓

๑๐

๓

๑๐

ศ๒.๑ป.๓/๖ การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงร๎องและ
เสียงดนตรี
-คุณภาพเสียงร๎อง
-คุณภาพเสียงดนตรี
ศ.๒.๑ป.๓/๗ การใช๎ดนตรีในโอกาสพิเศษ
ศ.๒.๒ป.๓/๒ -ดนตรีในงานรื่นเริง
-ดนตรีในการฉลองวันสาคัญ
ของชาติ
-ดนตรีกับการดาเนินชีวิตใน
ท๎องถิ่น
-ดนตรีในชีวิตประจาวัน

๓

๑๐

๓

๑๐
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-ดนตรีในวาระสาคัญ

7

ดนตรีใน
ท๎องถิ่น

ศ.๒.๑ป.๓/๓ เอกลักษณ๑ของดนตรีใน
ท๎องถิ่น
-ลักษณะเสียงร๎องของดนตรี
ในท๎องถิ่น
-ภาษาและเนื้อหาในบทร๎อง
ของดนตรีในท๎องถิ่น
-เครื่องดนตรีและวงดนตรีใน
ท๎องถิ่น

๒

๒0
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
ตัวชี้วัด
1 หลักและวิธีการ
ศ๓.๑ป.๓/๒ หลักและวิธีการปฏิบัติ
ปฏิบัตินาฏศิลป์
นาฏศิลป์
-การฝึกภาษทําสื่ออารมณ๑
ของ
มนุษย๑
-การฝึกนาฏยศัพท๑ในสํวนขา
2 สร๎างสรรค๑การ
ศ.๓.๑ป.๓/๑ การเคลื่อนไหวในรูปแบบ
เคลื่อนไหว
ศ.๒.๒ป.๓/๒ ตํางๆ
-ราวงมาตรฐาน
-เพลงพระราชนิพนธ๑
-สถานการณ๑สั้นๆ
สถานการณ๑ที่กาหนดให๎
-หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์
การฝึกภาษาทําสื่ออารมณ๑
ของ
มนุษย๑
-การฝึกนาฏยศัพท๑สํวนขา
3 ราวงมาตรฐาน
ศ.๓.๑ป.
การเคลื่อนไหวในรูปแบบ
๓/๑
ตํางๆ
-ราวงมาตรฐาน
-เพลงพระราชนิพนธ๑
-สถานการณ๑สั้นๆ
-สถานการณ๑ที่กาหนดให๎
หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์
หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์
-การฝึกภาษทําสื่ออารมณ๑
ของ
มนุษย๑
-การฝึกนาฏยศัพท๑ในสํวนขา

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๓

๑๕

๔

๑๐

๒

๒๒๐
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4

นาฏศิลป์พื้นเมือง

5

การแสดงนาฏศิลป์
ไทย

ศ.๓.๒ป.
๓/๑
ศ.๓.๑ป.๓/๓
ศ.๓.๑ป.๓/๔

การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ๎าน
หรือท๎องถิ่นของตน
หลักในการชมการแสดง
-ผู๎แสดง
-ผู๎ชม
-การมีสํวนรํวม

๓

๒๐

๔

๒๐
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ศ.14101 ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปี 4

กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร๎าง วาดภาพ ระบุ
ทํอง เลํา เลียนแบบ แสดง
จาแนก เปรียบเทียบ เคาะ ร๎องเพลงเกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุํนและสีวรรณะเย็น ที่มีตํออารมณ๑ของมนุษย๑ ทัศนธาตุ
ของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่อง เส๎น สี รูปรําง รูปทรงพื้นผิว
และพื้นที่วําง มีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑งานพิมพ๑ภาพและงานวาดภาพระบาย
สี ลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้าหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี
โดยใช๎สีวรรณะอุํนและสีวรรณะเย็น ถํายทอดความรู๎สึกและจินตนาการความคิดความรู๎สึกที่ถํายทอด
ผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่นวรรณะสีเพื่อถํายทอดอารมณ๑ ความรู๎สึกในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ในเหตุการณ๑ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท๎องถิ่นและแหลํงทํองเที่ยว
ในอาเภอวารินชาราบ งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ
ประโยคเพลงอยํางงํายประเภท
ของเครื่องดนตรีที่ใช๎ในเพลงที่ฟ๓งทิศทางการเคลื่อนที่ ขึ้น – ลง งําย ๆ ของทานอง รูปแบบ จังหวะ
และความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟ๓งโน๎ตดนตรีไทยและสากลร๎องเพลงโดยใช๎ชํวงเสียงที่เหมาะสมกับ
ตนเองใช๎และเก็บเครื่องดนตรีอยํางถูกต๎องและปลอดภัยดนตรี สามารถใช๎ในการสื่อเรื่องราว แหลํง
ที่มาและความสัมพันธ๑ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท๎อนในดนตรีและเพลง ท๎องถิ่น เพลงกลํอมเด็กใน
อาเภอวารินชาราบ ความสาคัญในการอนุรักษ๑สํงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี
ทักษะพื้นฐานทาง
นาฏศิลป์และการละครที่ใช๎สื่อความหมายและอารมณ๑ภาษาทําและนาฏยศัพท๑หรือศัพท๑ทาง การ
ละครงําย ๆ ในการถํายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว๑ที่มีในอาเภอวารินชาราบตาม
รูปแบบของนาฏศิลป์แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะตําง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป๕นคูํ
และหมูํสิ่งที่ชอบในการแสดงโดยเน๎นจุดสาคัญของเรื่องและลักษณะเดํนของตัวละครประวัติความ
เป๕นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอยํางงําย ๆ
การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจาก
วัฒนธรรมอื่น การแสดงของท๎องถิ่นความสาคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลป์ เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์
รู๎ เข๎าใจ เห็นคุณคํา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และ
งานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุํนและสีวรรณะเย็น ที่มีตํออารมณ๑ของมนุษย๑ ทัศนธาตุ
ของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่อง เส๎น สี รูปรําง รูปทรงพื้นผิว
และพื้นที่วําง มีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑งานพิมพ๑ภาพและงานวาดภาพระบาย
สี ลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้าหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี
โดยใช๎สีวรรณะอุํนและสีวรรณะเย็น ถํายทอดความรู๎สึกและจินตนาการความคิดความรู๎สึกที่ถํายทอด
ผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่นวรรณะสีเพื่อถํายทอดอารมณ๑ ความรู๎สึกในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ในเหตุการณ๑ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท๎องถิ่นและแหลํงทํองเที่ยว
ในอาเภอวารินชาราบ งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ
ประโยคเพลงอยํางงํายประเภท
ของเครื่องดนตรีที่ใช๎ในเพลงที่ฟ๓งทิศทางการเคลื่อนที่ ขึ้น – ลง งําย ๆ ของทานอง รูปแบบ จังหวะ
และความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟ๓งโน๎ตดนตรีไทยและสากลร๎องเพลงโดยใช๎ชํวงเสียงที่เหมาะสมกับ
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ตนเองใช๎และเก็บเครื่องดนตรีอยํางถูกต๎องและปลอดภัยดนตรี สามารถใช๎ในการสื่อเรื่องราว แหลํง
ที่มาและความสัมพันธ๑ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท๎อนในดนตรีและเพลง ท๎องถิ่น เพลงกลํอมเด็กใน
อาเภอวารินชาราบ ความสาคัญในการอนุรักษ๑สํงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี
ทักษะพื้นฐานทาง
นาฏศิลป์และการละครที่ใช๎สื่อความหมายและอารมณ๑ภาษาทําและนาฏยศัพท๑หรือศัพท๑ทาง การ
ละครงําย ๆ ในการถํายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว๑ที่มีในอาเภอวารินชาราบตาม
รูปแบบของนาฏศิลป์แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะตําง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป๕นคูํ
และหมูํสิ่งที่ชอบในการแสดงโดยเน๎นจุดสาคัญของเรื่องและลักษณะเดํนของตัวละครประวัติความ
เป๕นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอยํางงําย ๆ
การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจาก
วัฒนธรรมอื่น การแสดงของท๎องถิ่นความสาคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลป์ เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์รักและมุํงมั่นในการทางาน สามารถ
นาความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎กับ
ชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม

ศ ๑.๑
ศ ๒.๑
ศ ๒.๒
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ , ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗ , ป.๔/๘, ป.๔/๙
ศ ๑.๒
ป.๔/๑ , ป.๔/๒
ป.๔/๑ , ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ , ป.๔/๖, ป.๔/๗
ป.๔/๑ , ป.๔/๒
ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕
ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
รวม ๖มาตรฐาน ๒๙ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ
๑๔๑๐๑ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 ทัศนธาตุกับงาน
ศ๑.๑ป.๔/๑ - รูปรํางรูปทรง
๑๐
๑๐
ศิลป์
ศ๑.๑ป.๔/๓ ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์
เส๎นสีรูปรํางรูปทรง
พื้นผิวและพื้นที่วํางใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและ
งานทัศนศิลป์
2 ทัศนธาตุ
ศ๑.๑ป.๔/๔ - การใช๎วัสดุอุปกรณ๑สร๎าง
10
10
ศ๑.๑ป.๔/๘ งานพิมพ๑ภาพ
ศ๑.๑ป.๔/๙ - ความเหมือนความ
แตกตํางในงานทัศนศิลป์
ความคิดความรู๎สึกที่
ถํายทอดในงานทัศนศิลป์
- การเลือกใช๎วรรณะสีเพื่อ
ถํายทอดอารมณ๑ความรู๎สึก
3 ศิลปะท๎องถิ่น
ศ๑.๑ป.๔/๒ - อิทธิพลของสีวรรณะอุํนและ ๑๐
๑๕
ศ๑.๑ป.๔/๕ วรรณะเย็น
ศ๑.๑ป.๔/๖ - การใช๎วัสดุอุปกรณ๑ในการ
ศ๑.๑ป.๔/๗ วางภาพระบายสี
ศ๑.๑ป.๔/๙ - การจัดระยะความลึกน๎า
ศ๑.๑ป.๔/๑ หนักและแสงเงาในการวาด
ศ๑.๑ป.๔/๒ ภาพ
- การใช๎วรรณะสีอุํนวรรณะสี
เย็นวาดภาพถํายทอด
ความรู๎สึกและการจินตนาการ
- การเลือกใช๎วรรณะสีเพื่อ
ถํายทอดอารมณ๑และ
ความรู๎สึก
- งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น
- งานทัศนศิลป์จาก
วัฒนธรรมตํางๆ
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ
๑๔๑๐๑ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 เครื่องดนตรีที่ใช๎ใน ศ๒.๑ป.๔/๒ - การใช๎ภาษาทํา
5
5
เพลงไทย
ศ๒.๑ป.๔/๖ - การใช๎และการดูแลรักษา
เครื่องดนตรี
2

จังหวะทานองและ
ประโยคเพลง

3

เครื่องหมายและ
สัญลักษณ๑ทาง
ดนตรี

4

หลักการขับร๎อง

ศ๒.๑ป.๔/๑ -โครงสร๎างของบทเพลง
ศ๒.๑ป.๔/๓ - ความหมายของประโยค
- การแบํงประโยคเพลง
-การเคลื่อนที่ขึ้นลงของ
ทานอง
-รูปแบบจังหวะของทานอง
จังหวะ
-รูปแบบจังหวะ
-ความช๎า – เร็วของจังหวะ
-ความหมายของเนื้อเพลงใน
บทเพ
ศ๒.๑ป.๔/๔ O เครื่องหมายและสัญลักษณ๑
ทางดนตรี
- กุญแจประจาหลัก
- บรรทัดห๎าเส๎น
- โน๏ตและเครื่องหมายหยุด
- เส๎นกั้นห๎อง
- O โครงสร๎างโน๎ตเพลงไทยการแบํงห๎อง
- การแบํงจังหวะ
ศ๒.๑ป.๔/๕ O การขับร๎องเพลงในบันได
เสียงที่เหมาะสมกับตนเอง

3

5

5

5

๔

๕
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5

วิถีไทยกับดนตรี
และเพลงพื้นบ๎าน

6

การเคลื่อนไหว
ประกอบ
จังหวะพื้นเมือง

ศ๒.๑ป.๔/๑ O ความสัมพันธ๑ของวิถี
ศ๒.๑ป.๔/๒ ชีวติ กับผลงานทางดนตรี
-เนื้อหาเรื่องราวในบท
เพลงกับวิถีชีวิตโอกาสใน
การบรรเลงดนตรี
O การอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ทางดนตรี
-ความสาคัญและความ
จาเป๕นในการอนุรักษ๑
-แนวทางในการอนุรักษ๑
ศ๓.๑ป.๔/๓ O การประดิษฐ๑ทําทางหรือทา
ประกอบจังหวะพื้นเมือง

3

5

3

5
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ
๑๔๑๐๑ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 การเคลื่อนไหว
ศ๓.๑ป.๔/๓ O การประดิษฐ๑ทําทางหรือทํา
3
5
ประกอบจังหวะ
ราประกอบจังหวะพื้นเมือง
พื้นเมือง
2

3

4

นาฎยศัพท๑และ
ศ๓.๑ป.๔/๑ Oหลักและวิธีการปฏิบัติ
ภาษาทํา
ศ๓.๑ป. ๔/๒ นาฏศิลป์
ราทางนาฏศิลป์ไทย ศ๓.๑ป๔/๑ -การฝึกภาษาทําการฝึกนาฎย
ศัพท๑
O การใช๎ภาษาทําและนาฏ
ศัพท๑ประกอบเพลงปลุกใจ
และเพลงพระราชนิพนธ๑
-การใช๎ศัพท๑ทางการละครใน
การถํายทอดเรื่องราว
-ความเป๕นมาของนาฏศิลป์
-ที่มาของชุดการแสดง
การแสดงนาฏศิลป์ ศ๓.๑ป.๔/๔ ประเภทคูํและหมูํ
ไทย
-ราวงมาตรฐาน
-ระบา
O ความเป๕นมาของนาฏศิลป์
การทาความเคารพกํอนเรียน
และกํอน
แสดง
การละคร
ศ๓.๑ป. ๔/๑ O หลักและวิธีการปฏิบัติ
ศ๓.๑ป.๔/๒ นาฏศิลป์
-การฝึกภาษาทําการฝึกนาฏย
ศัพท๑
O การใช๎ภาษาทําและนาฏย
ศัพท๑ประกอบเพลงปลุกใจ
และเพลงพระราชนิพนธ๑
-การใช๎ศัพท๑ทางการละครใน
การถํายทอดเรื่องราว

3

5

5

5

5

5
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5

นาฏศิลป์ไทยกับ
การ
แสดงท๎องถิ่น

O การเลําเรื่อง
-จุดสาคัญ
-ลักษณะเดํนของตัวละคร
ศ๓.๑ป.๔/๒ O การชมการแสดง
ศ๓.๑ป.๔/๔ -นาฏศิลป์
-การแสดงของท๎องถิ่น
O ความเป๕นมาของนาฏศิลป์
-คุณคํา

4

5
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ศ.15101 ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร๎าง วาดภาพ ระบุ
ทํอง เลํา เลียนแบบ แสดง
จาแนก เปรียบเทียบ เคาะ ร๎องเพลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับจังหวะ ตาแหนํงของ สิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏใน
สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค๑ด๎วยวัสดุอุปกรณ๑และ
วิธีการที่ตํางกัน เทคนิคของแสงเงา น้าหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร๑ของสถานที่
ทํองเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอาเภอวารินชาราบและจังหวัดอุบลราชธานี งานป๓๗นจาก ดิน
น้ามันหรือดินเหนียวโดยเน๎นการถํายทอดจินตนาการ งานพิมพ๑ภาพ โดยเน๎นการจัดวางตาแหนํงของ
สิ่งตําง ๆ ในภาพ ป๓ญหาในการจัดองค๑ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น ประโยชน๑และคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของ
คน ในสังคม เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหลํงเรียนรู๎หรือนิทรรศการศิลปะ
งานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น องค๑ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช๎ในการสื่อ
อารมณ๑ลักษณะของเสียงขับร๎องและเครื่องดนตรีที่อยูํในวงดนตรีประเภทตําง ๆโน๎ตดนตรีไทยและ
สากล๕ระดับเสียง เครื่องดนตรีทาจังหวะและทานอง เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่
เหมาะสมกับวัย ประโยคเพลงแบบถามตอบใช๎ดนตรีรํวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ
ความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตําง ๆคุณคําของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่
ตํางกัน องค๑ประกอบนาฏศิลป์ทําทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนแสดงนาฏศิลป์
โดยเน๎นการใช๎ภาษาทําและนาฏยศัพท๑ในการสื่อความหมายและการแสดงออก
การรารองเง็ง
เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเค๎าโครงเรื่องหรือบทละคร
สั้น ๆการแสดงนาฏศิลป์ชุดตําง ๆประโยชน๑ที่ได๎รับจากการชมการแสดงการแสดงประเภทตําง ๆ ของ
ไทย ในแตํละท๎องถิ่นแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ๎าน ที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี
รู๎ เข๎าใจ เห็นคุณคํา ชื่นชม เกี่ยวกับจังหวะ ตาแหนํงของ สิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อม และ
งานทัศนศิลป์ ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค๑ด๎วยวัสดุอุปกรณ๑และวิธีการที่ตํางกัน
เทคนิคของแสงเงา น้าหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร๑ของสถานที่ทํองเที่ยวและประเพณี
วัฒนธรรมในอาเภอวารินชาราบและจังหวัดอุบลราชธานี งานป๓๗นจาก ดินน้ามันหรือดินเหนียวโดย
เน๎นการถํายทอดจินตนาการงานพิมพ๑ภาพ โดยเน๎นการจัดวางตาแหนํงของสิ่งตําง ๆ ในภาพ
ป๓ญหาในการจัดองค๑ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเองและบอกวิธีการ
ปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น ประโยชน๑และคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคนในสังคม เกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหลํงเรียนรู๎หรือนิทรรศการศิลปะ งานทัศนศิลป์ที่สะท๎อน
วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น องค๑ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช๎ในการสื่ออารมณ๑ลักษณะของ
เสียงขับร๎องและเครื่องดนตรีที่อยูํในวงดนตรีประเภทตําง ๆโน๎ตดนตรีไทยและสากล๕ระดับเสียง
เครื่องดนตรีทาจังหวะและทานอง เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย
ประโยคเพลงแบบถาม ตอบใช๎ดนตรีรํวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ๑
ระหวํางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตําง ๆคุณคําของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตํางกัน
องค๑ประกอบนาฏศิลป์ทําทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนแสดงนาฏศิลป์โดยเน๎น
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การใช๎ภาษาทําและนาฏยศัพท๑ในการสื่อความหมายและการแสดงออก
การรา เลียนแบบการ
เคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเค๎าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ การ
แสดงนาฏศิลป์ชุดตําง ๆ ประโยชน๑ที่ได๎รับจากการชมการแสดงการแสดงประเภทตําง ๆ ของไทย ใน
แตํละท๎องถิ่นแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ๎าน ที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี รักและมุํงมั่นใน
การทางาน สามารถนาความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นาไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖, ป.๕/๗
ศ ๑.๒ ป.๕/๑ , ป.๕/๒
ศ ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒, ป.๕/ ๓ , ป.๕/๔, ป.๕/๕ , ป.๕/๖, ป.๕/๗
ศ ๒.๒ ป.๕/๑ , ป.๕/๒
ศ ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/ ๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖
ศ ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
รวม ๖มาตรฐาน๒๖ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา
ศ ๑๕๑๐๑ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 พื้นฐานงานศิลปะ ศ๑.๑ป.๕/๒ O ความแตกตํางระหวํางงาน
10
15
ศ๑.๑ป. ๕/๓ ทัศน๑ศิลป์
O แสงเงาน๎าหนักและวรรณะ
สี
2

3

4

ศิลปะกับชีวิต

ศ๑.๑ป. ๕/๑ O จังหวะตาแหนํงของสิ่ง
ศ๑.๑ป. ๕/๖ ตํางๆในสิ่งแวดล๎อมและงาน
ทัศน๑ศิลป์
O การจัดองค๑ประกอบศิลป์
และการสื่อความหมายในงาน
ทัศน๑ศิลป์
สร๎างสรรค๑งานศิลป์ ศ๑.๑ป. ๕/๔ O การสร๎างงานป๓๗นเพื่อถําย
จินตนาการด๎วยการใช๎ดินน๎า
มันหรือดินเหนียว
O การจัดภาพในงานพิมพ๑
ภาพ
ศิลป์ท๎องถิ่น
ศ๑.๑ป. ๕/๗ O ประโยชน๑และคุณคําของ
ศ๑.๑ป. ๕/๑ งานทัศนศิลป์
ศ๑.๑ป. ๕/๒ O ลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศน๑ศิลป์
O งานทัศน๑ศิลป์ที่สะท๎อน
วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาใน
ท๎องถิ่น

10

10

10

15

10
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา
ศ ๑๕๑๐๑ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 เครื่องดนตรีทํา
ศ๒.๑ป.๕/๔ O การบรรเลงเครื่องประกอบ
3
3
จังหวะและทานอง
จังหวะ
O การบรรเลงทานองด๎วย
เครื่องดนตรี
2

3

4

5

วงดนตรีไทยและ
สากล

ศ๒.๑ป. ๕/๒ O ลักษณะของเสียงนักร๎อง
กลุํมตํางๆ
O ลักษณะเสียงของวงดนตรี
ประเภทตํางๆ
องค๑ประกอบดนตรี ศ๑.๑ป. ๕/๑ O การสื่ออารมณ๑ของบทเพลง
ด๎วยองค๑ประกอบดนตรี
O จังหวะกับอารมณ๑ของบท
เพลงทานองกับอารมณ๑ของ
บทเพลง
เครื่องหมายและ
ศ๒.๑ป. ๕/๓ O ประโยชน๑และคุณคําของ
สัญลักษณ๑ทาง
งานทัศนศิลป์
ดนตรี
O ลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศน๑ศิลป์
O งานทัศน๑ศิลป์ที่สะท๎อน
วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาใน
ท๎องถิ่น
หลักการขับร๎อง
ศ๒.๑ป. ๕/๕ O การร๎องเพลงไทยในอัตรา
จังหวะสองชั้น
O การร๎องเพลงสากลไทย
สากล
O การร๎องเพลงประสานเสียง
แบบ Canon Round
O การสร๎างสรรค๑ประโยค
เพลงถามตอบ

3

5

3

2

3

5

3

5
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา
ศ ๑๕๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 จินตนาการ
ศ๓.๑ป.๕/๒ O การประดิษฐ๑ทําทางระกอบ
3
3
สร๎างสรรค๑
เพลงหรือทําทางปรกอบ
เรื่องราว
2 นาฏยศัพท๑และ
ศ๓.๑ป. ๕/๑ O องค๑ประกอบของนาฏศิลป์
3
5
ภาษาทํา
-จังหวะทานองคาร๎อง
ราทางนาฏศิลป์ไทย
-ภาษาทํานาฏยศัพท๑
-อุปกรณ๑
3 การแสดงนาฏศิลป์ ศ๓.๑ป. ๕/๓ O การแสดงนาฏศิลป์
3
2
ไทย
ศ๓.๑ป.๕/๕ -ระบา
ศ๓.๒ป. ๕/๒ -ฟูอน
-ราวงมาตรฐาน
O ที่มาของการแสดง
นาฏศิลป์ชุดตํางๆการแสดง
นาฏศิลป์ประเภท
ตํางๆการแสดงพื้นบ๎าน
4 สร๎างสรรค๑ดนตรี
ศ๒.๑ป. ๕/๗ O บรรเลงดนตรีประกอบ
2
3
กิจกรรมนาฏศิลป์
O การสร๎างสรรค๑เสียง
ประกอบการเลําเรื่อง
5 ดนตรีกับประเพณี ศ๒.๒ป. ๕/๑ O ดนตรีกับงานประเพณี
2
3
ท๎องถิ่น
O บทเพลงในงานประเพณีใน
ท๎องถิ่นบทบาทของดนตรีใน
แตํละประเพณี
- คุณคําของดนตรีจากแหลํง
วัฒนธรรม
-คุณคําทางสังคม
-คุณคําทางประวัติศาสตร๑
6 องค๑ประกอบ
ศ๓.๑ป.๕/๑ O องค๑ประกอบของนาฏศิลป์
3
4
นาฏศิลป์
-จังหวะทานองคาร๎อง
-ภาษาทํานาฏศัพท๑อุปกรณ๑
7 การละคร
ศ๓.๑ป. ๕/๔ O องค๑ประกอบของละคร
3
4
O การเลือกและเขียนเค๎า
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8

นาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์สากล

โครงเรื่องบทละครสั้นๆ
-หลักการชมการแสดง
-การถํายทอดความรู๎สึกและ
คุณคําของการแสดง
ศ๓.๒ป. ๕/๑ O การแสดงนาฏศิลป์ประเภท
ตํางๆการแสดงพื้นบ๎าน

2

2
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ศ.16101 ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร๎าง อําน เขียน วาดภาพ ระบุ ทํองเลํา เลียนแบบ แสดง
จาแนก เปรียบเทียบ เคาะ ร๎องเพลงเกี่ยวกับ สีคูํตรงข๎าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎ สีคูํตรงข๎าม
ในการถํายทอดความคิดและอารมณ๑ หลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์
งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒มิติ เป๕น ๓มิติ โดยใช๎หลักการของแสงเงาและน้าหนักงานป๓๗นโดยใช๎
หลักการเพิ่มและลดป๓๗นแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป์ โดยใช๎หลักการของรูปและพื้นที่วํางใช๎สีคูํ
ตรงข๎ามหลักการจัดขนาดสัดสํวน และความสมดุลวาดภาพสถาป๓ตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี
ทัศนศิลป์เป๕นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถํายทอดความคิด หรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ๑ตําง ๆ บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม เกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นที่มีผลตํอ
การสร๎างงานทัศนศิลป์ของบุคคล เพลงที่ฟ๓ง โดยอาศัยองค๑ประกอบดนตรี และศัพท๑สังคีตประเภท
และบทบาทหน๎าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ โน๎ตไทย และโน๎ตสากล
ทานองงําย ๆ ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลงด๎นสดที่มีจังหวะและทานองงําย ๆ
ความรู๎สึกที่มีตํอดนตรีทานอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียง ของเพลงที่ฟ๓งเรื่องราวของ
ดนตรีไทยในประวัติศาสตร๑ ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตํางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรีใน
ท๎องถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน๎นการถํายทอดลีลาหรืออารมณ๑เครื่องแตํงกาย หรือ
อุปกรณ๑ประกอบการแสดงนาฏศิลป์และการละคร อยํางงําย ๆความรู๎สึกของตนเองที่มีตํองาน
นาฏศิลป์และการละคร อยํางสร๎างสรรค๑ การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง ความสัมพันธ๑
ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจาวันสิ่งที่มีความสาคัญตํอการแสดง
นาฏศิลป์และละครประโยชน๑ที่ได๎รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
รู๎ เข๎าใจ เห็นคุณคํา ชื่นชม เกี่ยวกับสีคูํตรงข๎าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎ สีคูํตรงข๎าม ในการ
ถํายทอดความคิดและอารมณ๑ หลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์ งาน
ทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒มิติ เป๕น ๓มิติ โดยใช๎หลักการของแสงเงาและน้าหนักงานป๓๗นโดยใช๎หลักการ
เพิ่มและลดป๓๗นแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป์ โดยใช๎หลักการของรูปและพื้นที่วํางใช๎สีคูํตรงข๎าม
หลักการจัดขนาดสัดสํวน และความสมดุลวาดภาพสถาป๓ตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์
เป๕นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถํายทอดความคิด หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ๑ตําง
ๆ บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม เกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาใน
ศาสนาที่มีผลตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นที่มีผลตํอการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ของบุคคล เพลงที่ฟ๓ง โดยอาศัยองค๑ประกอบดนตรี และศัพท๑สังคีตประเภทและบทบาท
หน๎าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ โน๎ตไทย และโน๎ตสากลทานองงําย
ๆ ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลงด๎นสดที่มีจังหวะและทานองงําย ๆ ความรู๎สึกที่มีตํอ
ดนตรี ทานอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียง ของเพลงที่ฟ๓งเรื่องราวของดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร๑ ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตํางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรีในท๎องถิ่น
การ
เคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน๎นการถํายทอดลีลาหรืออารมณ๑เครื่องแตํงกาย หรืออุปกรณ๑
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ประกอบการแสดงนาฏศิลป์และการละคร อยํางงําย ๆความรู๎สึกของตนเองที่มีตํองานนาฏศิลป์และ
การละครอยํางสร๎างสรรค๑ การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง ความสัมพันธ๑ระหวํางนาฏศิลป์
และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจาวันสิ่งที่มีความสาคัญตํอการแสดงนาฏศิลป์และ ละคร
ประโยชน๑ที่ได๎รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
รักและมุํงมั่นในการ
ทางานสามารถนาความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไป
ประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ป .๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ , ป.๖/๖, ป.๖/๗
ศ ๑.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓
ศ ๒.๑ ป .๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕, ป.๖/๖
ศ ๒.๒ ป .๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓
ศ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ , ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ศ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒
รวม ๖ มาตรฐาน ๒๗ ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา
ศ ๑6๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 พื้นฐานงานศิลป์
ศ๑.๑ป.๖/๑ O วงสีธรรมชาติและคูํสีตรง
7
10
ศ๑.๑ป๖/๒ ข๎าม
O หลักการจักขนาดสัดสํวน
ความสมดุลในงานทัศน๑ศิลป์
O งานทัศน๑ศิลป์รูปแบบ๒มิติ
และ๓มิติ
O การใช๎หลักการเพิ่มและลดใน
การสร๎างสรรค๑งานป๓๗น
O รูปและพื้นที่วํางในงานทัศน๑
ศิลป์
O การสร๎างสรรค๑งานทัศน๑ศิลป์
โดยใช๎สีคูํตรงข๎าม
O หลักการจัดขนาดสัดสํวนและ
ความสมดุล
O การสร๎างงานทัศน๑ศิลป์เป๕น
แผนภาพแผนผังและ
ภาพประกอบ

13

15

ศ๑.๒ป.๖/๑ O บทบาทของงานทัศน๑ศิลป์
ในชีวิตและสังคม
O อิทธิพลของศาสนาที่มีตํอ
งานทัศน๑ศิลป์ในท๎องถิ่น
O อิทธิพลทางวัฒนธรรมใน
ท๎องถิ่นที่มีผลตํอการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์
องค๑ประกอบดนตรี ศ๒.๑ป.๖/๑ O องค๑ประกอบดนตรีและศัพท๑
ศ๒.๑ป. ๖/๕ สังคีต
ศ๒.๑ป. ๖/๖ O การบรรยายความรู๎สึกและ

20

25

7

5

2

สร๎างสรรค๑งานศิลป์ ศ๑.๑ป. ๖/๓
ศ๑.๑ป. ๖/๔
ศ๑.๑ป.๖/๕
ศ๑.๑ป.๖/๖
ศ๑.๑ป. ๖/๗

3

งานศิลป์กับ
วัฒนธรรม

4

แสดงความคิดเห็นที่มีตํอบท
เพลง
-เนื้อหาในบทเพลง
-องค๑ประกอบในบทเพลง

-คุณภาพเสียงในบทเพลง
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา
ศ ๑6๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 องค๑ประกอบดนตรี ศ๒.๑ป.๖/๑ O องค๑ประกอบดนตรีและศัพท๑
7
5
ศ๒.๑ป. ๖/๕ สังคีต
ศ๒.๑ป. ๖/๖ O การบรรยายความรู๎สึกและ

2

สร๎างสรรค๑งาน
ดนตรี

3

ดนตรีกับมรดกทาง
วัฒนธรรม

4

การแสดงนาฏศิลป์
และการละคร

แสดงความคิดเห็นที่มีตํอบท
เพลง
-เนื้อหาในบทเพลง
-องค๑ประกอบในบทเพลง
-คุณภาพเสียงในบทเพลง
ศ๒.๑ป. ๖/๓ O เครื่องหมายและสัญลักษณ๑
ศ๒.๑ป. ๖/๔ ทางดนตรี
O โน๏ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ
สองชั้น
O โน๎ตเพลงในบันไดเสียง
C Major
O การร๎องเพลงประกอบดนตรี
O การสร๎างสรรค๑รูปแบบจังหวะ
และทานองด๎วยเครื่องดนตรี
ศ๑.๒ป.๖/๑ O องค๑ประกอบดนตรีและศัพท๑
สังคีต
O ดนตรีไทยในประวัติศาสตร๑
O ดนตรีในยุคสมัยตํางๆ
ศ๓.๑ป.๖/๑
ศ๒.๑ป. ๖/๕
ศ๒.๑ป. ๖/๖
ศ๓.๑ป.๖/๕

O การประดิษฐ๑ทําทางประกอบ
เพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมือง
หรือท๎องถิ่นเน๎นลีลาหรืออารมณ๑
O การออกแบบสร๎างสรรค๑-เครื่อง
แตํงกายอุปกรณ๑ฉากประกอบการ
แสดงละคร
-ราวงมาตรฐาน
-ระบา
-ฟูอนละครสร๎างสรรค๑
O บทบาทและหน๎าที่ในงาน
นาฏศิลป์และการละคร

O หลักการชมการแสดง
-การวิเคราะห๑ความรู๎สึกชื่นชม

7

10

6

10

9

10
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา
ศ ๑6๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 80 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ลาดับ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียน การเรียนรู้/
สาระสาคัญ
ที่
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
1 นาฏศิลป์และการ ศ๓.๑ป. ๖/๔ O บทบาทและหน๎าที่ในงาน
5
10
ละคร
ศ๓.๑ป. ๖/๖ นาฏศิลป์และการละคร
ศ๒.๑ป. ๖/๔ O องค๑ประกอบทางนาฏศิลป์
และการละคร
O ความหมายความเป๕นมา
ความสาคัญของนาฏศิลป์และ
ละคร
-บุคคลสาคัญ
-คุณคํา
O การแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร
ในวันสาคัญของโรงเรียน
2 การสร๎างสรรค๑ทํารา ศ๓.๑ป.๖/๑ O การประดิษฐ๑ทําทาง
6
5
ทางนาฏศิลป์ไทย ศ๓.๑ป. ๖/๒ ประกอบเพลงปลุกใจหรือ
ศ๒.๑ป. ๖/๖ เพลง
ศ๓.๑ป.๖/๔ พื้นเมืองหรือท๎องถิ่นเน๎นลีลา
หรืออารมณ๑
O การออกแบบสร๎างสรรค๑
- เครื่องแตํงกายอุปกรณ๑ฉาก
ประกอบการแสดง
O บทบาทและหน๎าที่ในงาน
นาฏศิลป์และการละคร
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อภิธานศัพท์
ทัศนศิลป์
โครงสร้างเคลื่อนไห
ว (mobile)
เป๕นงานประติมากรรมที่มีโครงสร๎างบอบบางจัดสมดุลด๎วยเส๎นลวดแข็งบาง ๆ ที่มีวัตถุรูปรําง
รูปทรงตําง ๆ ที่ออกแบบเชื่อมติดกับเส๎นลวด เป๕นเครื่องแขวนที่เคลื่อนไหวได๎ด๎วยกระแสลมเพียงเบา ๆ
งานสื่อผสม (mixed media)
เป๕นงานออกแบบทางทัศนศิลป์ที่ประกอบด๎วยหลายสื่อโดยใช๎วัสดุหลาย ๆ แบบ เชํน กระดาษ ไม๎
โลหะ สร๎างความผสมกลมกลืนด๎วยการสร๎างสรรค๑
จังหวะ (rhythm)
เป๕นความสัมพันธ๑ของทัศนธาตุ เชํน เส๎น สี รูปรําง รูปทรง น้าหนักในลักษณะของการซ้ากัน
สลับไปมา หรือลักษณะลื่นไหล เคลื่อนไหวไมํขาดระยะจังหวะที่มีความสัมพันธ๑ตํอเนื่องกันจะชํวยเน๎น
ให๎เกิดความเดํน หรือทางดนตรีก็คือการซ้ากันของเสียงในชํวงเทํากันหรือแตกตํางกันจังหวะให๎
ความรู๎สึกหรือความพอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ
ทัศนธาตุ (visual elements)
สิ่งที่เป๕นป๓จจัยของการมองเห็นเป๕นสํวนตําง ๆ ที่ประกอบกันเป๕นภาพ ได๎แกํ เส๎น น้าหนัก
ที่วําง รูปรําง รูปทรง สี และลักษณะพื้นผิว
ทัศนียภาพ (perspective)
วิธีเขียนภาพของวัตถุให๎มองเห็นวํามีระยะใกล๎ไกล
ทัศนศิลป์ (visual art)
ศิลปะที่รับรู๎ได๎ด๎วยการเห็น ได๎แกํ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ๑ และงานสร๎างสรรค๑อื่น ๆ
ที่รับรู๎ด๎วยการเห็น
ภาพปะติด (collage)
เป๕นภาพที่ทาขึ้นด๎วยการใช๎วัสดุตําง ๆ เชํน กระดาษ ผ๎า เศษวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ ปะติดลงบน
แผํนภาพด๎วยกาวหรือแปูงเปียก
วงสีธรรมชาติ (color circle)
คือวงกลมซึ่งจัดระบบสีในแสงสีรุ๎งที่เรียงกันอยูํในธรรมชาติ สีวรรณะอุํน จะอยูํในซีกที่มีสีแดง
และเหลือง สํวนสีวรรณะเย็นอยูํในซีกที่มีสีเขียว และสีมํวง สีคูํตรงข๎ามกันจะอยูํตรงกันข๎ามในวงสี
วรรณะสี (tone)
ลักษณะของสีที่แบํงตามความรู๎สึกอุํนหรือเย็น เชํน สีแดง อยูํในวรรณะอุํน (
สีเขียวอยูํในวรรณะเย็น (cool tone)
สีคู่ตรงข้าม(complementary colors)

warm tone)

74
สีที่อยูํตรงกันข๎ามกันในวงสีธรรมชาติเป๕นคูํสีกัน คือ สีคูํที่ตัดกันหรือตํางจากกันมากที่สุด เชํน สีแดง
กับสีเขียว สีเหลืองกับสีมํวง สีน้าเงินกับสีส๎ม
องค์ประกอบศิลป์ (composition of art)
วิชาหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร๎างรูปทรงในงานทัศนศิลป์
ดนตรี
การดาเนินทานอง (melodic progression)
๑. การก๎าวเดินไปข๎างหน๎าของทานอง
๒. กระบวนการดาเนินคอร๑ดซึ่งแนวทานองขยับทีละขั้น
ความเข้มของเสียง (dynamic)
เสียงเบา เสียงดัง เสียงที่มีความเข๎มเสียงมากก็ยิ่งดังมากเหมือนกับ

loudness

ด้นสด
เป๕นการเลํนดนตรีหรือขับร๎อง โดยไมํได๎เตรียมซ๎อมตามโน๎ตเพลงมากํอน ผู๎เลํนมีอิสระในการกาหนด
วิธีปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร๎อง บนพื้นฐานของเนื้อหาดนตรีที่เหมาะสม เชํน การบรรเลง ใน
อัตราความเร็วที่ยืดหยุํน การบรรเลงด๎วยการเพิ่มหรือตัดโน๎ตบางตัว
บทเพลงไล่เลียน (canon)
แคนอน มาจากภาษากรีก แปลวํา กฎเกณฑ๑ หมายถึงรูปแบบบทเพลงที่มีหลายแนวหรือ
ดนตรีหลายแนว แตํละแนวมีทานองเหมือนกัน แตํเริ่มไมํพร๎อมกันแตํละแนว จึงมีทานองที่ไลํเลียนกัน
ไปเป๕นระยะเวลายาวกวําการเลียนทั่วไป โดยทั่วไปไมํควรต่ากวํา ๓ ห๎อง ระยะขั้นคูํระหวํางสองแนว
ที่เลียนกันจะหํางกันเป๕นระยะเทําใดก็ได๎ เชํน แคนอนคูํสอง หมายถึง แคนอนที่แนวทั้งสอง เริ่มที่
โน๎ตหํางกันเป๕นระยะคูํ ๕ และรักษาระยะคูํ ๕ ไปโดยตลอดถือเป๕นประเภทของลีลาสอดประสานแนว
ทานองแบบเลียนที่มีกฎเกณฑ๑เข๎มงวดที่สุด
ประโยคเพลง (phrase)
กลุํมทานอง จังหวะที่เรียบเรียงเชื่อมโยงกันเป๕นหนํวยของเพลงที่มีความคิดจบสมบูรณ๑ใน
ตัวเอง มักลงท๎ายด๎วยเคเดนซ๑ เป๕นหนํวยสาคัญของเพลง
ประโยคเพลงถาม - ตอบ
เป๕นประโยคเพลง ๒ ประโยคที่ตํอเนื่องกันลีลาในการตอบรับ
– สํงล๎อ – ล๎อเลียนกัน
อยํางสอดคล๎อง เป๕นลักษณะคล๎ายกันกับบทเพลงรูปแบบ AB แตํเป๕นประโยคเพลงสั้น ๆ ซึ่งมักจะมี
อัตราความเร็วเทํากันระหวําง ๒ ประโยค และความยาวเทํากัน เชํน ประโยคเพลงที่ ๑ (ถาม) มี
ความยาว ๒ ห๎องเพลง ประโยคเพลงที่ ๒ (ตอบ) ก็จะมีความยาว ๒ ห๎องเพลง ซึ่งจะมีลีลาตํางกัน
แตํสอดรับกันได๎กลมกลืน
ผลงานดนตรี
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ผลงานที่สร๎างสรรค๑ขึ้นมาโดยมีความเกี่ยวข๎องกับการนาเสนองานทางดนตรี เชํน บทเพลง
การแสดงดนตรีเพลงทานองวน (round)
เพลงที่ประกอบด๎วยทานองอยํางน๎อย ๒ แนว ไลํเลียนทานองเดียวกัน แตํตํางเวลาหรือจังหวะ
สามารถไลํเลียนกันไปได๎อยํางตํอเนื่องจนกลับมาเริ่มต๎นใหมํได๎อีกไมํมีวันจบ
รูปร่างทานอง (melodic contour)
รูปรํางการขึ้นลงของทานอง ทานองที่สมดุลจะมีทิศทางการขึ้นลงที่เหมาะสม
สีสันของเสียง
ลักษณะเฉพาะของเสียงแตํละชนิดที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะตํางกันเชํน ลักษณะเฉพาะของสีสันของเสียง
ผู๎ชายจะมีความทุ๎มต่าแตกตํางจากสีสันของเสียงผู๎หญิง ลักษณะเฉพาะของสีสันของเสียง
ของเด็กผู๎ชายคนหนึ่งจะมีความแตกตํางจากเสียงเด็กผู๎ชายคนอื่น ๆ
องค์ประกอบดนตรี (elements of music)
สํวนประกอบสาคัญที่ทาให๎เกิดเสียงดนตรี ได๎แกํทานอง จังหวะ เสียงประสาน สีสันของเสียง
และเนื้อดนตรี
อัตราความเร็ว (tempo)
ความช๎า ความเร็วของเพลง เชํน อัลเลโกร (
allegero) เลนโต (lento)
ABA
สัญลักษณ๑บอกรูปแบบวรรณกรรมดนตรีแบบตรีบท หรือเทอร๑นารี (ternary)
ternary form
สังคีตลักษณ๑สามตอน โครงสร๎างของบทเพลงที่มีสํวนสาคัญขยับทีละขั้นอยูํ ๓ ตอน ตอนแรก
และตอนที่ ๓ คือ ตอน A จะเหมือนหรือคล๎ายคลึงกันทั้งในแงํของทานองและกุญแจเสียง สํวน
ตอนที่ ๒ คือ ตอน B เป๕นตอนที่แตกตํางออกไป ความสาคัญของสังคีตลักษณ๑นี้ คือ การกลับมา
ของตอน A ซึ่งนาทานองของสํวนแรกกลับมาในกุญแจเสียงเดิมเป๕นสังคีตลักษณ๑ที่ใช๎มากที่สุด
โดยเฉพาะในเพลงร๎อง จึงอาจเรียกวํา สังคีตลักษณ๑เพลงร๎อง (song form) ก็ได๎
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นาฏศิลป์
การตีบท
การแสดงทําราตามบทร๎อง บทเจรจาหรือบทพากย๑ควรคานึงถึงความหมายของบท แบํงเป๕น
การตีบท ธรรมชาติ และการตีบทแบบละคร
การประดิษฐ์ท่า
การนาภาษาทํา ภาษานาฏศิลป์ หรือ นาฏยศัพท๑มาออกแบบ ให๎สอดคล๎องสัมพันธ๑กับ
จังหวะทานอง บทเพลง บทร๎อง ลีลา ความสวยงาม
นาฏยศัพท์
ศัพท๑เฉพาะทางนาฏศิลป์ ที่ใช๎เกี่ยวกับการเรียกทํารา กิริยาที่แสดงมีสํวนศีรษะใบหน๎าและไหลํ
สํวนแขนและมือ สํวนของลาตัว สํวนขาและเท๎า
บุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์
เป๕นผู๎เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่สร๎างผลงาน
ภาษาท่า
การแสดงทําทางแทนคาพูด ใช๎แสดงกิริยาหรืออิริยาบถ และใช๎แสดงถึงอารมณ๑ภายใน
ส่วนขาและเท้า
กิริยาแสดง เชํน กระทบ ยืดยุบ ประเท๎า กระดกเท๎า กระทุ๎ง จรด ขยับ ซอย วางส๎น ยกเท๎า ถัดเท๎า
ส่วนแขนและมือ กิริยาที่แสดง เชํน จีบ ตั้งวง ลํอแก๎ว ม๎วนมือ สะบัดมือ กรายมือ สํายมือ ส่วนลาตัว
กิริยาที่แสดง เชํน ยักตัว โย๎ตัว โยกตัว
ส่วนศีรษะใบหน้าและไหล่
กิริยาที่แสดง เชํน เอียงศีรษะ เอียงไหลํ กดไหลํ กลํอมไหลํ กลํอมหน๎า
สิ่งที่เคารพ
ในสาระนาฏศิลป์มีสิ่งที่เคารพสืบทอดมา คือ พํอแกํ หรือพระพรตฤษี ซึ่งผู๎เรียนจะต๎อง
แสดงความเคารพ เมื่อเริ่มเรียนและกํอนแสดง
องค์ประกอบนาฏศิลป์
จังหวะและทานองการเคลื่อนไหว อารมณ๑และความรู๎สึก ภาษาทํา นาฎยศัพท๑ รูปแบบของ
การแสดง การแตํงกาย
องค์ประกอบละคร
การเลือกและแตํงบท การเลือกผู๎แสดง การกาหนดบุคลิกของผู๎แสดง การพัฒนารูปแบบ
ของการแสดง การปฏิบัติตนของผู๎แสดงและผู๎ชม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
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ทาไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป๕นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป๕นตํอการดารงชีวิต และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
นาความรู๎เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช๎ประโยชน๑ในการทางานอยํางมี
ความคิดสร๎างสรรค๑ และแขํงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการ
ทางาน และมีเจตคติที่ดีตํอการทางาน สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางพอเพียงและมีความสุข

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุํงพัฒนาผู๎เรียนแบบองค๑รวม เพื่อให๎มี
ความรู๎ความสามารถ มีทักษะในการทางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตํอได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
การดารงชีวิตและครอบครัว เป๕นสาระเกี่ยวกับการทางานในชีวิตประจาวันการชํวยเหลือตนเอง
ครอบครัวและสังคมได๎ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม เน๎นการปฏิบัติจริงจนเกิด
ความมั่นใจและภูมิใจในผลสาเร็จของงาน เพื่อให๎ค๎นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง
การออกแบบและเทคโนโลยี เป๕นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย๑อยํางสร๎างสรรค๑
โดยนาความรู๎มาใช๎กับกระบวนการเทคโนโลยี สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดารงชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป๕นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ติดตํอสื่อสาร การค๎นหาข๎อมูล การใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ การแก๎ป๓ญหาหรือ การสร๎างงาน
คุณคําและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การอาชีพ เป๕นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จาเป๕นตํออาชีพ เห็นความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม
และเจตคติที่ดีตํออาชีพ ใช๎เทคโนโลยีได๎เหมาะสม เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข๎าใจการทางาน มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะกระบวนการทางานทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ป๓ญหา ทักษะการทางานรํวมกัน และ
ทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางานมี
จิตสานึกในการใช๎พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
สาระที่๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข๎าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยีออกแบบและสร๎างสิ่งของ
เครื่องใช๎หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑
เลือกใช๎เทคโนโลยีในทางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต สังคม สิ่งแวดล๎อม และมีสํวน
รํวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
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สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข๎าใจ เห็นคุณคํา และใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลการ
เรียนรู๎ การสื่อสาร การแก๎ป๓ญหา การทางานและอาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่๔ การอาชีพ
มาตรฐานง ๔.๑ เข๎าใจ มีทักษะที่จาเป๕น มีประสบการณ๑ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติทีด่ ตี อํ อาชีพ

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 เข๎าใจวิธีการทางานเพื่อชํวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสํวนรวม ใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และ

เครื่องมือถูกต๎องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทางาน มีลักษณะนิสัยการทางาน
ที่กระตือรือร๎น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตสานึกในการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม
 เข๎าใจประโยชน๑ของสิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจาวันมีความคิดในการแก๎ป๓ญหาหรือ
สนองความต๎องการอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะในการสร๎างของเลํน ของใช๎อยํางงําย โดยใช๎
กระบวนการเทคโนโลยี ได๎แกํ กาหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูล ออกแบบโดย
ถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๒ มิติ ลงมือสร๎าง และประเมินผลเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ๑อยํางถูกวิธี
เลือกใช๎ สิ่งของเครื่องใช๎ ในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยการนา
กลับมาใช๎ซ้า
 เข๎าใจและมีทักษะการค๎นหาข๎อมูลอยํางมีขั้นตอน การนาเสนอข๎อมูลในลักษณะตําง ๆ
และวิธีดูแลรักษาอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 เข๎าใจการทางานและปรับปรุงการทางานแตํละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะ
การทางานรํวมกัน ทางานอยํางเป๕นระบบและมีความคิดสร๎างสรรค๑ มีลักษณะนิสัยการทางานที่ขยัน
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย๑ มีมารยาท และมีจิตสานึกในการใช๎น้า ไฟฟูาอยํางประหยัดและคุ๎มคํา
เข๎าใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและสํวนประกอบของระบบเทคโนโลยีมี
ความคิดในการแก๎ป๓ญหาหรือสนองความต๎องการอยํางหลากหลาย นาความรู๎และทักษะการสร๎าง
ชิ้นงานไปประยุกต๑ในการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตามความสนใจอยํางปลอดภัย โดยใช๎กระบวนการ
เทคโนโลยี ได๎แกํ กาหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูล ออกแบบโดยถํายทอดความคิด
เป๕นภาพรําง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสร๎าง และประเมินผล เลือกใช๎เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด๎วยการแปรรูปแล๎วนา
กลับมาใช๎ใหมํ
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เข๎าใจหลักการแก๎ป๓ญหาเบื้องต๎น มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร๑ในการค๎นหาข๎อมูล เก็บ
รักษา ข๎อมูล สร๎างภาพกราฟก สร๎างงานเอกสาร นาเสนอข๎อมูล และสร๎างชิ้นงานอยํางมีจิตสานึกและ
รับผิดชอบ
 รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู๎ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ๑กับ
อาชีพ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 เข๎าใจกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ ใช๎กระบวนการกลุํมในการทางาน มีทักษะ
การแสวงหาความรู๎ ทักษะกระบวนการแก๎ป๓ญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทางาน ที่
เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง และมีจิตสานึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อมอยํางประหยัดและคุ๎มคํา
 เข๎าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี มีความคิดสร๎างสรรค๑ ในการ
แก๎ป๓ญหาหรือสนองความต๎องการ สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยํางถูกต๎องและปลอดภัย โดยถํายทอดความคิดเป๕นภาพฉายเพื่อนาไปสูํการสร๎างชิ้นงานหรือ
แบบจาลองความคิดและการรายงานผลเลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต สังคม สิ่งแวดล๎อม
และมีการจัดการเทคโนโลยีด๎วยการลดการใช๎ทรัพยากรหรือเลือกใช๎เทคโนโลยีที่ไมํมีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล๎อม
 เข๎าใจหลักการเบื้องต๎นของการสื่อสารข๎อมูล เครือขํายคอมพิวเตอร๑ หลักการและวิธี
แก๎ป๓ญหา หรือการทาโครงงานด๎วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค๎นหาข๎อมูล
และการติดตํอสื่อสารผํานเครือขํายคอมพิวเตอร๑อยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช๎คอมพิวเตอร๑
ในการแก๎ป๓ญหา สร๎างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
เข๎าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความสาคัญของการประกอบอาชีพ
วิธีการหางานทา คุณสมบัติที่จาเป๕นสาหรับการมีงานทา วิเคราะห๑แนวทางเข๎าสูํอาชีพ มีทักษะพื้นฐาน
ที่จาเป๕นสาหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ๑ตํออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด และความสนใจ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 เข๎าใจวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต สร๎างผลงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะ
การทางานรํวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ป๓ญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎
ทางาน
อยํางมีคุณธรรม และมีจิตสานึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและ
ยั่งยืน
 เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร๑อื่นๆ วิเคราะห๑ระบบเทคโนโลยี
มีความคิดสร๎างสรรค๑ในการแก๎ป๓ญหาหรือสนองความต๎องการ สร๎างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช๎หรือ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางปลอดภัยโดยใช๎ซอฟท๑แวร๑ชํวยในการออกแบบหรือนาเสนอ
ผลงานวิเคราะห๑และเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต สังคม
สิ่งแวดล๎อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด๎วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
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 เข๎าใจองค๑ประกอบของระบบสารสนเทศ องค๑ประกอบและหลักการทางานของ
คอมพิวเตอร๑ ระบบสื่อสารข๎อมูลสาหรับเครือขํายคอมพิวเตอร๑ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร๑และ
อุปกรณ๑ตํอพํวง และมีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร๑แก๎ป๓ญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร๑ ใช๎ฮาร๑ดแวร๑และซอฟต๑แวร๑ ติดตํอสื่อสารและค๎นหาข๎อมูลผํานอินเทอร๑เน็ต
ใช๎คอมพิวเตอร๑ในการประมวลผลข๎อมูลให๎เป๕นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาเสนองาน และใช๎คอมพิวเตอร๑สร๎างชิ้นงานหรือโครงงาน
 เข๎าใจแนวทางสูํอาชีพ การเลือก และใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพ มี
ประสบการณ๑ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีตํออาชีพ

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

40 ชั่วโมง
40 ชัว่ โมง
40 ชัว่ โมง
4๐ ชั่วโมง
4๐ ชั่วโมง
4๐ ชั่วโมง
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานง ๑ . ๑ เข๎าใจการทางาน มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ป๓ญหา ทักษะการทางานรํวมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึก
ในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ชั้น
ป. ๑

ป. ๒

ตัวชี้วัด
๑. บอกวิธีการทางานเพื่อชํวยเหลือ
ตนเอง ๒. ใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และ
เครื่องมืองําย ๆ ในการทางานอยําง
ปลอดภัย
๓.
ทางานเพื่อชํวยเหลือตนเองอยําง
กระตือรือร๎นและตรงเวลา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การทางานเพื่อชํวยเหลือตนเองเชํน
- การแตํงกาย
- การเก็บของใช๎
- การหยิบจับและใช๎ของใช๎สํวนตัว
- การจัดโต๏ะ ตู๎ ชั้น
 การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และเครื่องมืองําย ๆ
ในการทางานอยํางปลอดภัย เชํน
- การทาความคุ๎นเคยการใช๎เครื่องมือ
- การรดน้าต๎นไม๎
- การถอนและเก็บวัชพืช
- การพับกระดาษเป๕นของเลํน
๑. บอกวิธีการและประโยชน๑การทางาน  การทางานเพื่อชํวยเหลือตนเองและ
เพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัว
ครอบครัว เชํน
๒. ใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และ เครื่องมือ
- บทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกในบ๎าน
ในการทางานอยํางเหมาะสมกับงานและ
- การจัดวาง เก็บเสื้อผ๎า รองเท๎า
ประหยัด
- การชํวยครอบครัวเตรียมประกอบ
๓. ทางานเพื่อชํวยเหลือตนเองและ
อาหาร
ครอบครัวอยํางปลอดภัย
- การกวาดบ๎าน
- การล๎างจาน
การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑และเครื่องมือ เชํน
- การเพาะเมล็ด
- การดูแลแปลงเพาะกล๎า
- การทาของเลํน
- การประดิษฐ๑ของใช๎สํวนตัว
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ชั้น
ป. ๓

ป. ๔

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑.อธิบายวิธีการและประโยชน๑
 การทางานเพื่อชํวยเหลือตนเอง
การทางานเพื่อชํวยเหลือตนเอง ครอบครัว ครอบครัว และสํวนรวม เชํน
และสํวนรวม
- การเลือกใช๎เสื้อผ๎า
๒ ใช๎วัสดุ อุปกรณ๑และเครื่องมือ ตรง
-การจัดเตรียมอุปกรณ๑การเรียน
กับลักษณะงาน
- การทาความสะอาดรองเท๎า กระเป๋า
๓.ทางานอยํางเป๕นขั้นตอนตาม
นักเรียน
กระบวนการทางาน ด๎วยความสะอาด
- การกวาด ถู ป๓ดกวาด เช็ดถู
ความรอบคอบ และอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม บ๎านเรือน
- การทาความสะอาดห๎องเรียน
การใช๎วัสดุอุปกรณ๑และเครื่องมือเชํน
- การปลูกผักสวนครัว
- การบารุงรักษาของเลํน
- การซํอมแซมของใช๎สํวนตัว
- การประดิษฐ๑ของใช๎ในโอกาสตํางๆ
โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น
๑. อธิบายเหตุผลในการทางานให๎บรรลุ  การทางาน เชํน
เปูาหมาย
- การดูแลรักษาของใช๎สํวนตัว
๒. ทางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎
- การจัดตู๎เสื้อผ๎าโต๏ะเขียนหนังสือและ
อยํางเป๕นขั้นตอน ด๎วยความขยัน อดทน
กระเป๋านักเรียน
รับผิดชอบและซื่อสัตย๑
- การปลูกไม๎ดอก หรือ ไม๎ประดับ
๓. ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาท
- การซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ๑ และ
ในการทางาน
เครื่องมือ
๔ .ใช๎พลังงานและทรัพยากร
- การประดิษฐ๑ของใช๎ ของตกแตํจาก
ง
ในการทางานอยํางประหยัด และคุ๎มคํา
ใบตอง และกระดาษ
- การจัดเก็บเอกสารสํวนตัว
มารยาทเชํน
- การต๎อนรับบิดามารดาหรือผู๎ปกครอง
ในโอกาสตําง ๆ
- การรับประทานอาหาร
- การใช๎ห๎องเรียน ห๎องน้า และห๎องส๎วม
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ชั้น
ป. ๕

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. อธิบายเหตุผลการทางานแตํละ
 ขั้นตอนการทางาน เชํน
ขั้นตอนถูกต๎องตามกระบวนการ
- การซํอมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับ เสื้อผ๎า
ทางาน
- การปลูกพืช
๒. ใช๎ทักษะการจัดการในการทางาน
- การทาบัญชีครัวเรือน
อยํางเป๕นระบบ ประณีต และมีความคิด  การจัดการในการทางานเชํน
สร๎างสรรค๑
- การจัดโต๏ะอาหารตู๎อาหาร ตู๎เย็นและห๎องครัว
๓. ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาทใน
- การทาความสะอาดห๎องน้าและห๎องส๎วม
การทางานกับสมาชิกในครอบครัว
- การซํอมแซมอุปกรณ๑ของใช๎ในบ๎าน
๔.มีจิตสานึกในการใช๎พลังงานและ
- การประดิษฐ๑ของใช๎ ของตกแตํงจากวัสดุ
ทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา
เหลือใช๎ที่มีอยูํในท๎องถิ่น
- การจัดเก็บเอกสารสาคัญ
- การดูแลรักษาและใช๎สมบัติสํวนตัว
สมาชิกในครอบครัว และสํวนรวม
มารยาทเชํน
- การทางานกับสมาชิกในครอบครัว

ป. ๖

๑.อภิปรายแนวทางในการทางาน
การทางานและการปรับปรุงการทางาน เชํน
และปรับปรุงการทางานแตํละขั้นตอน
- การดูแลรักษาสมบัติภายในบ๎าน
๒. ใช๎ทักษะการจัดการในการทางาน
- การปลูกไม๎ดอก หรือ ไม๎ประดับ หรือ
และมีทักษะการทางานรํวมกัน
ปลูกผักหรือเลี้ยงปลาสวยงาม
๓. ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาท
- การบันทึกรายรับ – รายจํายของห๎องเรียน
ในการทางานกับครอบครัวและผู๎อื่น
- การจัดเก็บเอกสารการเงิน
 การจัดการในการทางานและทักษะการทางาน
รํวมกัน เชํน
- การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให๎สมาชิก
ในครอบครัว
- การติดตั้ง ประกอบ ของใช๎ในบ๎าน
- การประดิษฐ๑ของใช๎ ของตกแตํงให๎สมาชิก
ในครอบครัว หรือเพื่อน ในโอกาสตําง ๆ
มารยาทเชํน
- การทางานกับสมาชิกในครอบครัวและ
ผู๎อื่น
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สาาระที่ ๒การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐานง ๒ . ๑เข๎าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎
หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ เลือกใช๎
เทคโนโลยีในทางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต สังคมสิ่งแวดล๎อมและมีสํวนรํวมในการจัด
การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ชั้น
ป. ๑
ป. ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. บอกประโยชน๑ของสิ่งของเครื่องใช๎ สิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจาวัน ถูกสร๎างมาให๎มี
ในชีวิตประจาวัน
รูปรํางที่แตกตํางกันตามหน๎าที่ใช๎สอย เชํน
๒. สร๎างของเลํนของใช๎อยํางงําย
แปรงสีฟ๓นหม๎อหุงข๎าว กรรไกร ปากกา ดินสอ
โดยกาหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ
เป๕นต๎นซึ่งมีประโยชน๑ในการทาให๎ความเป๕นอยูํ
รวบรวมข๎อมูล ออกแบบ โดยถํายทอด
ของมนุษย๑ดีขึ้น ทากิจกรรมตํางๆ ได๎สะดวก
ความคิดเป๕นภาพรําง ๒ มิติ ลงมือ
และรวดเร็วขึ้น
สร๎าง และประเมินผล
การสร๎างของเลํน หรือของใช๎อยํางเป๕นขั้นตอน
๓. นาความรู๎เกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ๑
ตั้งแตํกาหนดป๓ญหา หรือ ความต๎องการ
เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต๑ใช๎ใน การ รวบรวมข๎อมูล ออกแบบ โดยถํายทอดความคิด
สร๎างของเลํนของใช๎อยํางงําย
เป๕นภาพรําง ๒ มิติ กํอนลงมืสร๎
อ าง และ
๔. มีความคิดสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย
ประเมินผลทาให๎ผู๎เรียนทางานอยํางเป๕น
๑ ลักษณะ ในการแก๎ป๓ญหาหรือสนอง กระบวนการ
ความต๎องการ
 ภาพรําง ๒ มิติ หรือ ภาพ ๒ มิติ
ประกอบด๎วย ด๎านกว๎าง และด๎านยาว
การใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือ เชํน กรรไกร
ไม๎บรรทัด ควรใช๎ให๎เหมาะสมกับลักษณะและ
ประเภทของการทางาน หากนามาใช๎ โดยขาด
ความระมัดระวัง ไมํรู๎วิธีการใช๎
ที่ถูกต๎อง
จะทาให๎เกิดอันตรายตํอตนเองและความ
เสียหายกับชิ้นงานที่ทา ดังนั้น การใช๎อุปกรณ๑
เครื่องมือที่ถูกวิธี จะทาให๎เกิด ความ
ปลอดภัยในการทางาน
 ความคิดสร๎างสรรค๑มี ๔ ลักษณะ ประกอบด๎วย
ความคิดริเริ่ม ความคลํองในการคิด ความ
ยืดหยุํนในการคิด และความคิดละเอียดลออ

87
ชั้น
ป. ๓

ตัวชี้วัด
๑. สร๎างของเลํนของใช๎อยํางงําย
โดยกาหนด ป๓ญหาหรือความต๎องการ
รวบรวมข๎อมูล ออกแบบ
โดยถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง
๒ มิติ ลงมือสร๎าง และประเมินผล
๒. เลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ใน
ชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑
๓. มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
การนากลับมาใช๎ซ้า

ป. ๔
ป. ๕

-

๑. อธิบายความหมายและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
๒. สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตาม
ความสนใจอยํางปลอดภัย
โดยกาหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ
รวบรวมข๎อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบ
โดยถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๓
มิติ ลงมือสร๎าง และประเมินผล
๓. นาความรู๎และทักษะการสร๎าง
ชิ้นงานไปประยุกต๑ในการสร๎างสิ่งของ
เครื่องใช๎
๔. มีความคิดสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย
๒ลักษณะ ในการแก๎ป๓ญหาหรือสนอง
ความต๎องการ
๕. เลือกใช๎เทคโนโลยีใข๎
ชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต
สังคม และมีการจัดการสิ่งของ
เครื่องใช๎ด๎วยการแปรรูป

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การสร๎างของเลํน หรือของใช๎อยํางเป๕นขั้นตอน
ตั้งแตํกาหนดป๓ญหา หรือความต๎องการรวบรวม
ข๎อมูล ออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป๕นภาพ
รําง ๒ มิติกํอนลงมือสร๎าง และประเมินผลทา
ให๎ผู๎เรียนทางานอยํางเป๕นกระบวนการ
ภาพรําง ๒ มิติ หรือภาพ ๒ มิติ ประกอบด๎วย
ด๎านกว๎าง และด๎านยาวเป๕นการถํายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ
การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎อยํางสร๎างสรรค๑เป๕น
การเลือกสิ่งของเครื่องใช๎ที่เป๕นมิตรกับชีวิต
สังคม สิ่งแวดล๎อม
 การนาสิ่งของเครื่องใช๎กลับมาใช๎ซ้าเป๕นสํวน
หนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด
ความหมายของเทคโนโลยี คือ การนาความรู๎ ทักษะ
และทรัพยากรมาสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ ผลิตภัณฑ๑
หรือวิธีการ โดยผํานกระบวนการเพื่อแก๎ป๓ญหา
สนองความต๎องการหรือ
เพิ่ม
ความสามารถในการทางาน ของมนุษย๑
 เทคโนโลยีมีที่มาที่แตกตํางกันและ
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรียกวํา
วิวัฒนาการ การศึกษาวิวัฒนาการเพื่อใช๎เป๕น
แนวทางในการพัฒนา
 การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางเป๕นขั้นตอนตั้งแตํ
กาหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูล
เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป๕น
ภาพรําง ๓ มิติกํอนลงมือสร๎าง และประเมินผลทา
ให๎ผู๎เรียนทางานอยํางเป๕นกระบวนการ
ภาพรําง ๓ มิติหรือภาพ ๓ มิติ ประกอบด๎วย
ด๎านกว๎าง ด๎านยาว และด๎านสูง เป๕นการถํายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ
 ทักษะการสร๎างชิ้นงาน เป๕นการฝึกฝนใน
การใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือ สร๎างชิ้นงาน
จนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํว
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ชั้น
ป. ๕

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความหมายและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
๒. สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตาม
ความสนใจอยํางปลอดภัย
โดยกาหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ
รวบรวมข๎อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบ
โดยถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๓
มิติ ลงมือสร๎าง และประเมินผล
๓. นาความรู๎และทักษะการสร๎าง
ชิ้นงานไปประยุกต๑ในการสร๎างสิ่งของ
เครื่องใช๎
๔. มีความคิดสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย
๒ลักษณะ ในการแก๎ป๓ญหาหรือสนอง
ความต๎องการ
๕. เลือกใช๎เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต
สังคม และมีการจัดการสิ่งของ
เครื่องใช๎ด๎วยการแปรรูป
แล๎วนากลับมาใช๎ใหมํ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความหมายของเทคโนโลยี คือ การนาความรู๎
ทักษะ และทรัพยากรมาสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎
ผลิตภัณฑ๑หรือวิธีการ โดยผํานกระบวนการเพื่อ
แก๎ป๓ญหา สนองความต๎องการหรือ
เพิ่มความสามารถในการทางาน ของมนุษย๑
 เทคโนโลยีมีที่มาที่แตกตํางกันและ
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรียกวํา
วิวัฒนาการ การศึกษาวิวัฒนาการเพื่อใช๎เป๕น
แนวทางในการพัฒนา
 การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางเป๕นขั้นตอน
ตั้งแตํกาหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ รวบรวม
ข๎อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบ
โดย
ถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๓ มิติ กํอนลง
มือสร๎าง และประเมินผลทาให๎ผู๎เรียนทางาน
อยํางเป๕นกระบวนการ
ภาพรําง ๓ มิติหรือภาพ ๓ มิติ ประกอบด๎วย
ด๎านกว๎าง ด๎านยาว และด๎านสูง เป๕นการถํายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ
 ทักษะการสร๎างชิ้นงาน เป๕นการฝึกฝนใน
การใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือ สร๎างชิ้นงาน
จนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํว
รวดเร็ว ทาให๎เกิดความสามารถพื้นฐาน
ในการสร๎างชิ้นงาน
ความคิดสร๎างสรรค๑มี ๔ลักษณะ ประกอบด๎วย
ความคิดริเริ่ม ความคลํองในการคิด ความยืดหยุํน
ในการคิด และความคิดละเอียดลออ
การเลือกใช๎ เทคโนโลยี อยํางสร๎างสรรค๑เป๕น
การเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เป๕นมิตรกับชีวิต สังคม
สิ่งแวดล๎อม เชํน การใช๎เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย๑
การจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยการแปรรูปแล๎ว
นากลับมาใช๎ใหมํ เป๕นสํวนหนึ่งของเทคโนโลยี
สะอาด
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ชั้น
ป. ๖

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. อธิบายสํวนประกอบของระบบ ระบบเทคโนโลยีประกอบด๎วย ตัวปูอน(Input)
เทคโนโลยี
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ๑
๒. สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตามความ
(Output)
สนใจ อยํางปลอดภัย โดยกาหนด การสร๎างสิ่งของเครือ่ งใช๎อยํางเป๕นขั้นตอนตั้งแตํ
ป๓ญหาหรือความต๎องการ รวบรวม
กาหนดป๓ญหา หรือความต๎องการ รวบรวม
ข๎อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย
ข๎อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถํายทอด
ถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๓
ความคิดเป๕นภาพรําง ๓ มิติ หรือแผนที่
มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือ
ความคิด กํอนลงมือสร๎าง และประเมินผลทา
สร๎าง และ ประเมินผล
ให๎ผู๎เรียนทางานอยํางเป๕นกระบวนการ
๓. นาความรู๎และทักษะการสร๎าง ภาพรําง ๓ มิติ ประกอบด๎วย ด๎านกว๎าง
ชิ้นงานไป ประยุกต๑ในการสร๎าง
ด๎านยาว และด๎านสูง เป๕นการถํายทอด
สิ่งของเครื่องใช๎
ความคิดหรือจินตนาการ
 แผนที่ความคิด เป๕นการลาดับความคิดให๎เห็น
เป๕นขั้นตอน และเป๕นการถํายทอดความคิด
หรือจินตนาการรูปแบบหนึ่ง
ทักษะการเจาะ เป๕นความสามารถพื้นฐานในการ
สร๎างชิ้นงานอีกด๎านหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการฝึกฝน
จนสามารถปฏิบัติงานได๎คลํองแคลํว รวดเร็ว
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สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓. ๑เข๎าใจ เห็นคุณคํา และใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูล
การเรียนรู๎ การสื่อสาร การแก๎ป๓ญหา การทางานและอาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ชั้น
ป. ๑

ตัวชี้วัด
๑. บอกข๎อมูลที่สนใจและแหลํงข๎อมูลที่
อยูํใกล๎ตัว
๒. บอกประโยชน๑ของอุปกรณ๑
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ป. ๒

๑. บอกประโยชน๑ของข๎อมูลและ
รวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูล
ตํางๆ ที่เชื่อถือได๎

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ข๎อมูลของสิ่งที่สนใจอาจเป๕นข๎อมูลเกี่ยวกับ
บุคคล สัตว๑ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ๑ตํางๆ
- แหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว เชํน บ๎าน ห๎องสมุด
ผู๎ปกครอง ครู หนังสือพิมพ๑ รายการโทรทัศน๑
- อุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน
คอมพิวเตอร๑ วิทยุ โทรทัศน๑ กล๎องดิจิทัล
โทรศัพท๑มือถือ
- ประโยชน๑ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศเชํน
ใช๎ในการเรียน ใช๎วาดภาพใช๎ติดตํอสื่อสาร
-ข๎อมูลบางอยํางมีประโยชน๑ในการดาเนินชีวิต
ต๎องพิจารณากํอนนาไปใช๎
-แหลํงข๎อมูลที่เชื่อถือได๎เป๕นแหลํงข๎อมูลที่มีการ
รวบรวมข๎อมูลอยํางมีหลักเกณฑ๑ มีเหตุผลและ
มีการอ๎างอิง เชํน
- แหลํงข๎อมูลของทางราชการ
- แหลํงข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญ มีประสบการณ๑
ตรงและศึกษาในเรื่องนั้นๆ
-การรวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูล
หลายแหลํง ที่เชื่อถือได๎ ชํวยให๎ได๎ข๎อมูล
ที่ถูกต๎องและสมบูรณ๑มากขึ้น
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ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. บอกประโยชน๑และการรักษา
แหลํงข๎อมูล

๓. บอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑
พื้นฐานที่เป๕นสํวนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร๑

ป. ๓

๑. ค๎นหาข๎อมูลอยํางมีขั้นตอน และ
นาเสนอข๎อมูลในลักษณะตํางๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ประโยชน๑ของแหลํงข๎อมูล
- การรักษาแหลํงข๎อมูลเป๕นการรักษาสภาพ ของ
แหลํงข๎อมูลให๎คงอยูํและใช๎งานได๎นานๆ เชํน
ไมํขีดเขียนตามสถานที่ตํางๆ ปฏิบัติตาม
ระเบียบการใช๎แหลํงข๎อมูล และไมํทาให๎
แหลํงข๎อมูลเกิดความชารุดเสียหาย
-คอมพิวเตอร๑ประกอบด๎วยหนํวยรับเข๎า
หนํวยประมวลผล หนํวยสํงออก
ซึ่งการประมวลผลเป๕นการกระทา (คานวณ
เปรียบเทียบ) กับข๎อมูลที่รับเข๎ามา
-อุปกรณ๑พื้นฐานที่เป๕นสํวนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร๑ มีดังนี้
- เมาส๑ ทาหน๎าที่ เลื่อนตัวชี้และคลิกคาสั่ง
- แผงแปูนอักขระ ทาหน๎าที่รับข๎อความ
สัญลักษณ๑และตัวเลข
- จอภาพ ทาหน๎าที่ แสดงข๎อความ ภาพ
- ซีพียู ทาหน๎าที่ ประมวลผลข๎อมูล
- ลาโพง ทาหน๎าที่ สํงเสียง
- เครื่องพิมพ๑ ทาหน๎าที่ พิมพ๑ข๎อความ
ภาพทางกระดาษ
- อุปกรณ๑เก็บข๎อมูล เชํน แผํนบันทึก ซีดี
หนํวยความจาแบบแฟลช
- ขั้นตอนการค๎นหาข๎อมูล ประกอบด๎วย การ
กาหนดหัวข๎อที่ต๎องการค๎นหา การเลือก
แหลํงข๎อมูล การเตรียมอุปกรณ๑ การค๎นหา
และรวบรวมข๎อมูล การพิจารณา
การสรุปผล
-การนาเสนอข๎อมูลสามารถทาได๎
หลายลักษณะตามความเหมาะสม เชํน
นาเสนอหน๎าชั้นเรียน จัดทาเอกสารรายงาน
จัดทาปูายประกาศ จัดทาสื่อนาเสนอด๎วย
คอมพิวเตอร๑
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ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ๑
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ป. ๔

๑. บอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. บอกหลักการทางานเบื้องต๎นของ
คอมพิวเตอร๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ๑เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช๎งาน
- ปฏิบัติตามระเบียบการใช๎และการดูแล
รักษา
-ปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน
- กล๎องดิจิทัล ทาหน๎าที่ บันทึกภาพ
- สแกนเนอร๑ ทาหน๎าที่ สแกนข๎อความ
หรือภาพที่อยูํในรูปสิ่งพิมพ๑ให๎อยูํ
ในรูปข๎อมูลดิจิทัล
- แผํนซีดี ทาหน๎าที่ เก็บข๎อมูล
-หลักการทางานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร๑
มีดังนี้ รับข๎อมูลเข๎าโดยผํานหนํวยรับเข๎าแล๎วสํง
ข๎อมูลไปจัดเก็บไว๎ยังหนํวยความจา จากนั้นสํง
ข๎อมูลไปยังหนํวยประมวลผลเพื่อผําน
กระบวนการคานวณและเปรียบเทียบให๎ได๎ผล
ลัพธ๑ตามต๎องการ ผลลัพธ๑ ที่ได๎จะถูกสํงไปยัง
หนํวยแสดงผล
-การจัดประเภทของอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ตาม
หลักการทางานเบื้องต๎น เชํน
- อุปกรณ๑รับข๎อมูล เชํน เมาส๑ แผงแปูน
อักขระ
- อุปกรณ๑ประมวลผล ได๎แกํ ซีพียู
- อุปกรณ๑แสดงผล เชํน จอภาพ ลาโพง
เครื่องพิมพ๑
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ชั้น
ป. ๔
(ตํอ)

ตัวชี้วัด
๓. บอกประโยชน๑และโทษจากการใช๎
งานคอมพิวเตอร๑

๔. ใช๎ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑เพื่อ
การทางาน

๕. สร๎างภาพหรือชิ้นงานจาก
จินตนาการโดยใช๎โปรแกรมกราฟกด๎วย
ความรับผิดชอบ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-ประโยชน๑จากการใช๎งานคอมพิวเตอร๑
- ใช๎สร๎างงาน เชํน จัดทารายงาน
สร๎างงาน นาเสนอ
- ใช๎ติดตํอสื่อสารและค๎นหาความรู๎ เชํน
สํง e-mail ค๎นหาข๎อมูล ศึกษา
บทเรียน
- ใช๎เพื่อความบันเทิง เชํน เลํนเกม
ฟ๓งเพลง ดูภาพยนตร๑ ร๎องเพลง
-โทษจากการใช๎งานคอมพิวเตอร๑
- ตํอรํางกาย เชํน การใช๎คอมพิวเตอร๑
ติดตํอกันเป๕นเวลานานเป๕นผลเสียตํอ
สุขภาพ
- ตํอสังคม เชํน การถูกลํอลวง การสูญเสีย
ความสัมพันธ๑กับครอบครัว
-ประเภทของซอฟต๑แวร๑ ได๎แกํ ซอฟต๑แวร๑ระบบ
และซอฟต๑แวร๑ประยุกต๑
-การใช๎งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑
เบื้องต๎นเชํน การสร๎าง ลบ เปลี่ยนชื่อ
ย๎ายแฟูมและโฟลเดอร๑
-การใช๎โปรแกรมกราฟกขั้นพื้นฐาน เชํน
การวาดภาพ การระบายสี การพิมพ๑ข๎อความ
-การสร๎างภาพหรือชิ้นงานโดยใช๎โปรแกรม
กราฟก เชํน การวาดภาพประกอบการเลํา
นิทาน โดยไมํคัดลอกผลงานผู๎อื่น
ใช๎คาสุภาพและไมํสร๎างความเสียหาย
ตํอผู๎อื่น
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ชั้น
ป. ๕

ตัวชี้วัด
๑. ค๎นหา รวบรวมข๎อมูลที่สนใจ และ
เป๕นประโยชน๑จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ
ที่เชื่อถือได๎ตรงตามวัตถุประสงค๑

๒. สร๎างงานเอกสารเพื่อใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจาวันด๎วยความรับผิดชอบ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-การดาเนินการเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลตามวัตถุประสงค๑
มีขั้นตอนดังนี้
- กาหนดวัตถุประสงค๑และความต๎องการ
ของสิ่งที่สนใจเพื่อกาหนดข๎อมูลที่ต๎องการ
ค๎นหา
- วางแผนและพิจารณาเลือกแหลํงข๎อมูลที่
มีความนําเชื่อถือ
- กาหนดหัวข๎อของข๎อมูลที่ต๎องการค๎นหา
เตรียมอุปกรณ๑ที่ต๎องใช๎ในการค๎นหา บันทึก
และเก็บข๎อมูล
- ค๎นหาและรวบรวมข๎อมูล
- พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ
- สรุปผลและจัดทารายงานโดยมีการอ๎างอิง
แหลํงข๎อมูล
- เก็บรักษาข๎อมูลให๎พร๎อมใช๎งานตํอไป
-การใช๎ซอฟต๑แวร๑ประมวลคาขั้นพื้นฐาน
เชํน การสร๎างเอกสารใหมํ การตกแตํง
เอกสารการบันทึกงานเอกสาร
-การสร๎างงานเอกสาร เชํน บัตรอวยพร ใบ
ประกาศ รายงาน โดยมีการอ๎างอิง
แหลํงข๎อมูล ใช๎คาสุภาพ และ ไมํกํอให๎เกิด
ความเสียหายตํอผู๎อื่น
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ชั้น
ป. ๖

ตัวชี้วัด
๑. บอกหลักการเบื้องต๎นของการ
แก๎ป๓ญหา

๒. ใช๎คอมพิวเตอร๑ในการค๎นหาข๎อมูล

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-หลักการเบื้องต๎นของการแก๎ป๓ญหา
- พิจารณาป๓ญหา
- วางแผนแก๎ป๓ญหา
- แก๎ป๓ญหา
- ตรวจสอบและปรับปรุง

-การใช๎คอมพิวเตอร๑ในการค๎นหาข๎อมูล เชํน
ค๎นหาข๎อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร๑ ค๎นหาข๎อมูล
จากอินเทอร๑เน็ต ค๎นหาข๎อมูลจากซีดีรอม
๓. เก็บรักษาข๎อมูลที่เป๕นประโยชน๑ใน -การเก็บรักษาข๎อมูลในรูปแบบตํางๆ
รูปแบบตํางๆ
- สาเนาถาวร เชํน เอกสาร แฟูมสะสมงาน
- สื่อบันทึก เชํน เทป แผํนบันทึก ซีดีรอม
หนํวยความจาแบบแฟลช
๔.นาเสนอข๎อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม -การจัดทาข๎อมูลเพื่อการนาเสนอต๎องพิจารณา
โดยเลือกใช๎ซอฟต๑แวร๑ประยุกต๑
รูปแบบของข๎อมูลให๎เหมาะสมกับการสื่อ
ความหมายที่เข๎าใจงํายและชัดเจน เชํน กราฟ
ตาราง แผนภาพ รูปภาพ
-การใช๎ซอฟต๑แวร๑นาเสนอ เชํน การสร๎างสไลด๑
การตกแตํงสไลด๑ การกาหนดเทคนิคพิเศษใน
การนาเสนอ
-การเลือกใช๎ซอฟต๑แวร๑ประยุกต๑ให๎เหมาะสมกับ
รูปแบบการนาเสนอ เชํน นาเสนอรายงาน
เอกสารโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑
ประมวลคา นาเสนอแบบบรรยายโดยใช๎
ซอฟต๑แวร๑นาเสนอ
๕. ใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยสร๎างชิ้นงานจาก -การสร๎างชิ้นงานต๎องมีการวางแผนงานและการ
จินตนาการหรืองานที่ทาใน
ออกแบบอยํางสร๎างสรรค๑
ชีวิตประจาวันอยํางมีจิตสานึก และ
-ใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยสร๎างชิ้นงาน เชํน
ความรับผิดชอบ
แผํนพับ ปูายประกาศ เอกสารแนะนาชิ้นงาน
สไลด๑นาเสนอข๎อมูล โดยมี
การ
อ๎างอิงแหลํงข๎อมูล ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ไมํ
คัดลอกผลงานผู๎อื่น ใช๎คาสุภาพและไมํสร๎าง
ความเสียหายตํอผู๎อื่น
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สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐานง ๔.เข๎าใจ มีทักษะที่จาเป๕น มีประสบการณ๑ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช๎เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
ชั้น
ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕

ป. ๖

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความหมายและความสาคัญของ
อาชีพ
๑. สารวจข๎อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพตําง ๆ 
ในชุมชน
๒. ระบุความแตกตํางของอาชีพ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความหมายและความสาคัญของอาชีพ

อาชีพตําง ๆ ในชุมชน
- ค๎าขาย
- เกษตรกรรม
- รับจ๎าง
- รับราชการ พนักงานของรัฐ
- อาชีพอิสระ
 ความแตกตํางของอาชีพ
- รายได๎
- ลักษณะงาน
- ประเภทกิจการ
 ข๎อควรคานึงเกี่ยวกับอาชีพ
- ทางานไมํเป๕นเวลา
- การยอมรับนับถือจากสังคม
- มีความเสี่ยงตํอชีวิตสูง
๑. สารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือก  การสารวจตนเอง
อาชีพ
- ความสนใจ ความสามารถและทักษะ
๒. ระบุความรู๎ ความสามารถ และ  คุณธรรมในการประกอบอาชีพเชํน
คุณธรรมที่สัมพันธ๑กับอาชีพที่สนใจ
- ความซื่อสัตย๑
- ความขยัน อดทน
- ความยุติธรรม
- ความรับผิดชอบ

97

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
และโครงสร้างรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
บอก รู๎ วิธีการทางานใช๎วัสดุอุปกรณ๑ และเครือ่ งมือประโยชน๑ของอุปกรณ๑ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางานเพื่อชํวยเหลือตนเองอยํางกระตือรือร๎นและการประหยัด , ออมการตรงตํอเวลา
การผลิตเครื่องใช๎จักสาน จากวัสดุเหลือใช๎เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ สหกรณ๑ การ
จัดการขยะ อาหารกลางวันข๎อมูลสิ่งที่สนใจเป๕นข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว๑ สิ่งของ เรื่องราวในหมูํบ๎าน
หนองคู ห๎องสมุดโรงเรียนบ๎านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
เพื่อให๎รู๎ เข๎าใจการชํวยเหลือตนเองเป๕นการลงมือทางานที่มุํงเน๎นการฝึกทางานอยําง
สม่าเสมอ การทางานอยํางปลอดภัยความกระตือรือร๎นและตรงเวลาเป๕นลักษณะนิสัยในการทางานใฝุ
รู๎ใฝุเรียนมุํงมั่นในการทางานสามารถนาความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๑ , ป.๑/๓
ง ๓.๑ ป.๑.๑ , ป.๑/๒
รวม ๒มาตรฐาน๕ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ป.
การแตํงกายเอง เป๕นการทางานเพื่อ
1/1 ป.1/3 ชํวยเหลือตนเอง ซึ่งจะเป๕นการชํวย
แบํงเบาภาระของพํอแมํ นอกจากนี้การ
ใช๎ของใช๎สํวนตัวอยํางถูกวิธี และการ
จัดเก็บของใช๎ตํางๆ ให๎เป๕นระเบียบ จะ
เป๕นการฝึกลักษณะนิสัยในการทางาน

เวลา
(ชั่วโมง)

1

ชีวิตสุขสันต๑

6

2

เรียนรู๎การ
ทางาน

ง 1.1 ป.
1/2

การรู๎จักและเลือกใช๎เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ๑ ในการทางานบ๎าน งานเกษตร
และงานประดิษฐ๑ ได๎เหมาะสมกับงาน
จะชํวยให๎การทางานเหลํานั้นสาเร็จ
ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี และมีความปลอดภัย
ในการทางาน

8

3

ก๎าวทันโลก

ง 3.1 ป.
1/1 ป.1/2

ข๎อมูลเป๕นเรื่องราวหรือสิ่งตํางๆ ที่เรา
สามารถรับรู๎ได๎จากแหลํงข๎อมูลตํางๆ
การรู๎จักและใช๎อุปกรณ๑เทคโนโลยี
สารสนเทศตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม จะทาให๎การทางานตํางๆ ได๎
อยํางสะดวกรวดเร็ว และเกิดประโยชน๑
สูงสุด

6

น้าหนัก
คะแนน

100

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
บอก รู๎ วิธีการหรือประโยชน๑ของการทางานสิง่ ของเครือ่ งใช๎ในชีวิตประจาวันใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑ ชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑และเครื่องมือให๎เหมาะสมกับงาน อาชีพการทาสวนลองกอง
ชํวยให๎การประหยัด , ออม รู๎จักแบํงป๓นสิ่งของให๎ผู๎อื่นและชํวยเหลืองานบ๎านข๎อมูลและรวบรวม
ข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูลตํางๆที่เชื่อถือได๎ชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑พื้นฐานที่เป๕นสํวนประกอบ
หลักของคอมพิวเตอร๑เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรม
ตํางๆ สหกรณ๑ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การผลิตการใช๎วัสดุเหลือใช๎
เพื่อให๎ตระหนัก เห็นคุณคํา เพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัว นาความรู๎เกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ๑
เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต๑ใช๎ การสร๎างของเลํนของใช๎อยํางงํายมีความคิดสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย ๑
ลักษณะของใช๎อยํางอยํางงํายโดยกาหนดป๓ญหาหรือความต๎องการรวบรวมข๎อมูลออกแบบโดย
ถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๒ มิตินาความรู๎เกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต๑ใช๎
การสร๎างของเลํนของใช๎อยํางงํายมีความคิดสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย ๑ ลักษณะในการแก๎ป๓ญหาสามารถ
นาความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎กับ
ชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓
ง ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ง ๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวม ๓มาตรฐาน ๑๐ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ลาดับ
ที่
1

ชื่อหน่วยการ
เรียน
งานบ๎าน

มาตรฐานการ
เวลา
สาระสาคัญ
เรียนรู้/
(ชั่วโมง)
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ป.
บ๎านเป๕นที่อยูํอาศัย สมาชิกทุกคนใน 6
2/1 ป.2/2, บ๎านมีหน๎าที่ดูแลรักษาความสะอาด
ป.2/3
บ๎านให๎นําอยูํอาศัย

อุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ภายใน
บ๎าน เมื่อใช๎เสร็จแล๎วควรล๎างทา
ความสะอาดให๎เรียบร๎อย
2

เสื้อผ๎าและเครื่อง ง 1.1 ป.
แตํงกาย
2/1 ป.2/2,
ป.2/3

3

อาหารและ
โภชนาการ

ง 1.1 ป.
2/1 ป.2/2,
ป.2/3

4

งานเกษตร

ง 1.1 ป.
2/1 ป.2/2,
ป.2/3

เสื้อผ๎า เครื่องแตํงกาย ต๎องสวมใสํ
ทุกวัน การชํวยเหลือตนเองในการ
แตํงตัวไปโรงเรียน เป๕นการฝึก
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนได๎
เหมาะสม เสื้อผ๎าที่สวมใสํ ควร
ดูแลรักษาความสะอาดและจัดเก็บ
ให๎เป๕นระเบียบ
การจัดเตรียมผักและผลไม๎ ชํวยให๎
สะดวก และประหยัดเวลาในการ
ประกอบอาหาร
ทาให๎อาหารสะอาด นํา
รับประทานและปลอดภัย

6

การเพาะเมล็ดเป๕นการขยายพันธุ๑
พืชที่งําย ประหยัดคําใช๎จําย
สามารถเพาะเมล็ดได๎หลายวิธี เพื่อ
การบริโภค หรือจาหนํายเพื่อสร๎าง
รายได๎ได๎

6

6

น้าหนัก
คะแนน
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5

งานชําง

6

งานประดิษฐ๑

7

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

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

ของเลํนสามารถประดิษฐ๑ขึ้นเองได๎
ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ คิดสิ่งใหมํให๎
เกิดประโยชน๑
ควรเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และ
เครื่องมือในการทาของเลํนให๎
เหมาะสมจะชํวยทาให๎ผลงานมี
คุณภาพ
ง 1.1 ป.
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ
2/1 ป.2/2, และประดิษฐ๑ของใช๎สํวนตัวด๎วย
ป.2/3
ตนเอง
ง.2.1 ป.
ชํวยให๎ประหยัดคําใช๎จําย และเกิด
2/1, ป.2/4
ความภาคภูมิใจ
ง.3/1 ,ป.
2/1 ป.2/2
ป.2/3

5

6

ข๎อมูลเป๕นเรื่องราวข๎อเท็จจริงหลาย ๆ 5
ประเภท เราสามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎
จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ ที่เชื่อถือได๎ มี
หลักเกณฑ๑ และมีการอ๎างอิง เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
ที่ถูกต๎อง ข๎อมูลจะไมํสูญหาย
เมื่อจัดเก็บอยํางเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
บอก ค๎นหาข๎อมูล รวบรวมข๎อมูล สร๎าง ขั้นตอน เลือกใช๎สิ่งของเครื่อง เครื่องมือวิธีการ
ทางานและประโยชน๑การทางานใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และเครื่องมือตรงกับงาน อาชีพการทาสวน ชํวยให๎
การประหยัด , ออม โดยกาหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ อยํางมีขั้นตอน ทางานอยํางเป๕นตาม
กระบวนการทางานด๎วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเศรษฐกิจพอเพียงผําน
กิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ สหกรณ๑ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน
เพื่อให๎รู๎ เข๎าใจ การทางาน เพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัว ชํวยเหลืองานบ๎านและสํวนรวม
ออกแบบโดยการถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๒ มิติลงมือสร๎างและประเมินผลเลือกใช๎สิ่งของ
เครื่องใช๎ในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑ มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยการนากลับมาใช๎ซ้าการ
แบํงป๓นสิ่งของให๎ผู๎อื่นสามารถนาความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๓ /๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓
ง ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓
ง ๓.๑ ป.๓ /๑ , ป.๓/๒
รวม ๓มาตรฐาน ๘ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ลาดับ
ที่
1

ชื่อหน่วยการ
เรียน
งานบ๎าน

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ป.
-การทางานเพื่อชํวยเหลือตัวเอง
3/1 ป.3/2, เป๕นการแบํงเบาภาระงานของ
ป.3/3
สมาชิกในครอบครัว

2

เสื้อผ๎าและเครื่อง ง 1.1 ป.
แตํงกาย
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

3

อาหารและ
โภชนาการ

ง 1.1 ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

4

งานเกษตร

ง 1.1 ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

-การทางานเพื่อชํวยเหลือ
ครอบครัวเป๕นการออกกาลังกาย
อยํางหนึ่ง โดยการดูแลรักษาห๎อง
ตําง ๆ
ภายในบ๎าน
-การทางานเพื่อชํวยเหลือสํวนรวม
จะทาให๎ฝึกนิสัยที่ดีในการรู๎จัก
เสียสละ เพื่อผู๎อื่นจะทาให๎สังคมนํา
อยูํ
-การเลือกใสํเสื้อผ๎าควรให๎
เหมาะสมกับสภาพอากาศและ
โอกาส
-การซํอมแซมเสื้อผ๎า เป๕นวิธีการที่
ทาให๎เสื้อผ๎าที่ชารุดนากลับมาใช๎ได๎
ใหมํ วิธีงํายที่สุดในการซํอมแซม
เสื้อผ๎า คือ การเนา
-การเก็บรักษาอาหารสด
อาหารแห๎ง และอาหารปรุงสาเร็จ
วิธีการเก็บขึ้นอยูํกับชนิดของแตํละ
อาหารจะทาให๎อาหารเก็บได๎นาน
ขึ้น
-การประกอบอาหารด๎วยตนเองจะ
ทาให๎ทราบถึงขั้นตอนการทา
วิธีการเตรียมและอนามัยในการ
ประกอบอาหาร
การปลูกผักสวนครัวสามารถปลูก
ไว๎รับประทานเองและสามารถปลูก
เพื่อจาหนําย
เป๕นการสร๎างรายได๎

เวลา
(ชั่วโมง)
5

5

5

6

น้าหนัก
คะแนน
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5

งานชําง

6

งานประดิษฐ๑

7

การออกแบบ
เทคโนโลยี

8

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ง 1.1 ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

การบารุงรักษาของเลํนและ
ซํอมแซมของใช๎สํวนตัวจะชํวยให๎
เรามีนิสัยที่ดีและละเอียดรอบคอบ
ประณีต รับผิดชอบและเป๕นคน
ชํางสังเกต ทาให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจและประหยัดคําใช๎จําย
ในการซื้อของเลํนและของใช๎
สํวนตัว
ง 1.1 ป.
งานประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎จาก
3/1 ป.3/2, วัสดุในท๎องถิ่นให๎ได๎ผลงานที่มี
ป.3/3
คุณภาพต๎องทาตามขั้นตอน
ง.2.1 ป.3/1
อยํางมีกระบวนการ เลือกใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑ให๎เหมาะสมกับชิ้นงาน
และคานึงถึงสิ่งแวดล๎อมรํวมด๎วย
ง.2.1 ,ปป. -การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ใน
3/2 ป.3/3 ชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑
ต๎องยึดหลักมีประโยชน๑ ประหยัด
ปลอดภัย
-การจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
การนากลับมาใช๎ซ้าเป๕นการใช๎
สิ่งของอยํางรู๎คุณคําและอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม

5

ง3.1 ป.3/1
ป.3/2

4

-การค๎นหาข๎อมูลต๎องทาอยํางเป๕น
กระบวนการเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลมา
นาเสนอและใช๎ประโยชน๑ในด๎าน
ตําง ๆ
-การดูแลอุปกรณ๑เทคโนโลยีอยําง
ถูกวิธีจะชํวยยืดอายุการใช๎งาน
คอมพิวเตอร๑โดยไมํต๎องซํอมแซม
หรือซื้อใหมํ

6

4

106

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพฯ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
บอกอธิบาย ความหมาย ความสาคัญ ของอาชีพ ขั้นตอนการทางาน ใช๎ระบบ เหตุผล
ในการทางานให๎บรรลุเปูาหมายประโยชน๑และโทษใช๎พลังงานทรัพยากรในการทางานอยํางประหยัด
การ ออม เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ สหกรณ๑ การจัดการขยะ อาหารกลางวัน
โรงเรียน การทาอาชีพการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว๑ ชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑เทคโนโลยี
สารสนเทศหลักการทางานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร๑
เพื่อให๎รู๎ เข๎าใจ การชํวยเหลืองานในบ๎าน การทางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎อยํางเป๕น
ขั้นตอน การใช๎ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ในการทางาน ภาพนิ่งหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช๎
โปรแกรมกราฟกด๎วยความรับผิดชอบ การแบํงป๓นสิ่งของให๎สามารถนาความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑
โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔
ง ๓.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ ,ป.๔/๕
ง ๔.๑ ป.๔/๑
รวม ๓ มาตรฐาน
๑๐
ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลาดับ
ที่
1

ชื่อหน่วยการ
เรียน
งานบ๎าน

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ป.
-การทางานเพื่อชํวยเหลือตัวเอง
3/1 ป.3/2, เป๕นการแบํงเบาภาระงานของ
ป.3/3
สมาชิกในครอบครัว

2

เสื้อผ๎าและเครื่อง ง 1.1 ป.
แตํงกาย
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

3

อาหารและ
โภชนาการ

ง 1.1 ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

4

งานเกษตร

ง 1.1 ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

-การทางานเพื่อชํวยเหลือ
ครอบครัวเป๕นการออกกาลังกาย
อยํางหนึ่ง โดยการดูแลรักษาห๎อง
ตําง ๆ
ภายในบ๎าน
-การทางานเพื่อชํวยเหลือสํวนรวม
จะทาให๎ฝึกนิสัยที่ดีในการรู๎จัก
เสียสละ เพื่อผู๎อื่นจะทาให๎สังคมนํา
อยูํ
-การเลือกใสํเสื้อผ๎าควรให๎
เหมาะสมกับสภาพอากาศและ
โอกาส
-การซํอมแซมเสื้อผ๎า เป๕นวิธีการที่
ทาให๎เสื้อผ๎าที่ชารุดนากลับมาใช๎ได๎
ใหมํ วิธีงํายที่สุดในการซํอมแซม
เสื้อผ๎า คือ การเนา
-การเก็บรักษาอาหารสด
อาหารแห๎ง และอาหารปรุงสาเร็จ
วิธีการเก็บขึ้นอยูํกับชนิดของแตํละ
อาหารจะทาให๎อาหารเก็บได๎นาน
ขึ้น
-การประกอบอาหารด๎วยตนเองจะ
ทาให๎ทราบถึงขั้นตอนการทา
วิธีการเตรียมและอนามัยในการ
ประกอบอาหาร
การปลูกผักสวนครัวสามารถปลูก
ไว๎รับประทานเองและสามารถปลูก
เพื่อจาหนําย
เป๕นการสร๎างรายได๎

เวลา
(ชั่วโมง)
5

5

5

6

น้าหนัก
คะแนน
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5

งานชําง

6

งานประดิษฐ๑

7

การออกแบบ
เทคโนโลยี

8

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ง 1.1 ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

การบารุงรักษาของเลํนและ
ซํอมแซมของใช๎สํวนตัวจะชํวยให๎
เรามีนิสัยที่ดีและละเอียดรอบคอบ
ประณีต รับผิดชอบและเป๕นคน
ชํางสังเกต ทาให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจและประหยัดคําใช๎จําย
ในการซื้อของเลํนและของใช๎
สํวนตัว
ง 1.1 ป.
งานประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎จาก
3/1 ป.3/2, วัสดุในท๎องถิ่นให๎ได๎ผลงานที่มี
ป.3/3
คุณภาพต๎องทาตามขั้นตอน
ง.2.1 ป.3/1
อยํางมีกระบวนการ เลือกใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑ให๎เหมาะสมกับชิ้นงาน
และคานึงถึงสิ่งแวดล๎อมรํวมด๎วย
ง.2.1 ,ปป. -การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ใน
3/2 ป.3/3 ชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑
ต๎องยึดหลักมีประโยชน๑ ประหยัด
ปลอดภัย
-การจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
การนากลับมาใช๎ซ้าเป๕นการใช๎
สิ่งของอยํางรู๎คุณคําและอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม

5

ง3.1 ป.3/1
ป.3/2

4

-การค๎นหาข๎อมูลต๎องทาอยํางเป๕น
กระบวนการเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลมา
นาเสนอและใช๎ประโยชน๑ในด๎าน
ตําง ๆ
-การดูแลอุปกรณ๑เทคโนโลยีอยําง
ถูกวิธีจะชํวยยืดอายุการใช๎งาน
คอมพิวเตอร๑โดยไมํต๎องซํอมแซม
หรือซื้อใหมํ

6

4
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพฯ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
บอกอธิบาย ความหมาย ความสาคัญ ของอาชีพ ขั้นตอนการทางาน ใช๎ระบบเหตุผลในการทางาน
ให๎บรรลุเปูาหมายประโยชน๑และโทษใช๎พลังงานทรัพยากรในการทางานอยํางประหยัด การ ออม
เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ สหกรณ๑ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การ
ทาอาชีพการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว๑ ชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศหลักการ
ทางานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร๑
เพื่อให๎รู๎ เข๎าใจ การชํวยเหลืองานในบ๎าน การทางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎อยํางเป๕นขั้นตอน การใช๎
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ในการทางาน ภาพนิ่งหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช๎โปรแกรม
กราฟกด๎วยความรับผิดชอบ การแบํงป๓นสิ่งของให๎ สามารถนาความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎
วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔
ง ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,ป.๕/๓ , ป.๕/๔ ,ป.๕/๕
ง ๓.๑ ป.๕/๑,ป.๕/๒
ง ๔.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒
รวม ๔มาตรฐาน๑๓ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ลาดับ
ที่
1

ชื่อหน่วยการ
เรียน
งานบ๎าน

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ป.
-การทางานเพื่อชํวยเหลือตัวเอง
5/1 ป.5/2, เป๕นการแบํงเบาภาระงานของ
ป.3/3,ป.5/4 สมาชิกในครอบครัว

2

เสื้อผ๎าและเครื่อง ง 1.1 ป.
แตํงกาย
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

3

อาหารและ
โภชนาการ

ง 1.1 ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

4

งานเกษตร

ง 1.1 ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

-การทางานเพื่อชํวยเหลือ
ครอบครัวเป๕นการออกกาลังกาย
อยํางหนึ่ง โดยการดูแลรักษาห๎อง
ตําง ๆ
ภายในบ๎าน
-การทางานเพื่อชํวยเหลือสํวนรวม
จะทาให๎ฝึกนิสัยที่ดีในการรู๎จัก
เสียสละ เพื่อผู๎อื่นจะทาให๎สังคมนํา
อยูํ
-การเลือกใสํเสื้อผ๎าควรให๎
เหมาะสมกับสภาพอากาศและ
โอกาส
-การซํอมแซมเสื้อผ๎า เป๕นวิธีการที่
ทาให๎เสื้อผ๎าที่ชารุดนากลับมาใช๎ได๎
ใหมํ วิธีงํายที่สุดในการซํอมแซม
เสื้อผ๎า คือ การเนา
-การเก็บรักษาอาหารสด
อาหารแห๎ง และอาหารปรุงสาเร็จ
วิธีการเก็บขึ้นอยูํกับชนิดของแตํละ
อาหารจะทาให๎อาหารเก็บได๎นาน
ขึ้น
-การประกอบอาหารด๎วยตนเองจะ
ทาให๎ทราบถึงขั้นตอนการทา
วิธีการเตรียมและอนามัยในการ
ประกอบอาหาร
การปลูกผักสวนครัวสามารถปลูก
ไว๎รับประทานเองและสามารถปลูก
เพื่อจาหนําย
เป๕นการสร๎างรายได๎

เวลา
(ชั่วโมง)
5

5

5

5

น้าหนัก
คะแนน
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5

งานชําง

6

งานประดิษฐ๑

7

การออกแบบ
เทคโนโลยี

8

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ง 1.1 ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3

การบารุงรักษาของเลํนและ
ซํอมแซมของใช๎สํวนตัวจะชํวยให๎
เรามีนิสัยที่ดีและละเอียดรอบคอบ
ประณีต รับผิดชอบและเป๕นคน
ชํางสังเกต ทาให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจและประหยัดคําใช๎จําย
ในการซื้อของเลํนและของใช๎
สํวนตัว
ง 1.1 ป.
งานประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎จาก
3/1 ป.3/2, วัสดุในท๎องถิ่นให๎ได๎ผลงานที่มี
ป.3/3
คุณภาพต๎องทาตามขั้นตอน
ง.2.1 ป.3/1
อยํางมีกระบวนการ เลือกใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑ให๎เหมาะสมกับชิ้นงาน
และคานึงถึงสิ่งแวดล๎อมรํวมด๎วย
ง.2.1 ,ปป. -การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ใน
3/2 ป.3/3 ชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค๑
ต๎องยึดหลักมีประโยชน๑ ประหยัด
ปลอดภัย
-การจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
การนากลับมาใช๎ซ้าเป๕นการใช๎
สิ่งของอยํางรู๎คุณคําและอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม

5

ง3.1 ป.3/1
ป.3/2

5

-การค๎นหาข๎อมูลต๎องทาอยํางเป๕น
กระบวนการเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลมา
นาเสนอและใช๎ประโยชน๑ในด๎าน
ตําง ๆ
-การดูแลอุปกรณ๑เทคโนโลยีอยําง
ถูกวิธีจะชํวยยืดอายุการใช๎งาน
คอมพิวเตอร๑โดยไมํต๎องซํอมแซม
หรือซื้อใหมํ

5

5
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพฯ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
อธิบาย บอก อภิปราย รวบรวม นาเสนอ ข๎อมูล แนวทางการทางานแตํละขั้นตอน
สํวนประกอบของเทคโนโลยี สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางเป๕นขั้นตอน ตั้งแตํกาหนดป๓ญหา หรือความ
ต๎องการ รวบรวมข๎อมูลเลือกวิธีการในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช๎ซอฟต๑แวร๑ประยุกต๑ ออกแบบ
โดยการถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๓ มิติ กํอนลงมือสร๎าง และประเมินผล ทาให๎ผู๎เรียนทางานอ
ยํางเป๕นกระบวนการและชํวยเหลืองานในบ๎านการประหยัด การ ออม การแบํงป๓นสิ่งของให๎ผู๎อื่น
การแปรรูป จากกล๎วยการผลิตการใช๎เครื่องจักสาน การผลิตการใช๎เครื่องจักสานจากวัสดุเหลือใช๎
อาชีพการทาสวนการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว๑ เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ
สหกรณ๑ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน
เพื่อให๎รู๎ เข๎าใจทักษะการจัดการทางานแล
ะมีทักษะการทางานรํวมกันปฏิบัติตนอยํางมี
มารยาทในการทางานกับสมาชิกในครอบครัวและผู๎อื่นนาความรู๎และทักษะการสร๎าง ชิ้นงาน ไป
ประยุกต๑ในการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎และการแก๎ป๓ญหาวางแผนในการเลือกอาชีพ สามารถนาความรู๎
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎กับ
ชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓
ง ๒.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓
ง ๓.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓,ป ๖/๔ , ป ๖/๕
ง ๔.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒
รวม ๔ มาตรฐาน ๑๓ ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ลาดับ
ที่
1

ชื่อหน่วยการ
เรียน
งานบ๎าน

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ป.
สมบัติภายในบ๎านควรดูแลรักษา
6/1 ป.6/2, และหมัน่ ทาความสะอาด เพื่อให๎
ป.6/3
สมบัติภายในบ๎านยืดอายุการใช๎

2

เสื้อผ๎าและเครื่อง ง 1.1 ป.
แตํงกาย
6/1

3

อาหารและ
โภชนาการ

ง 1.1 ป.
6/1 ป.6/2,
ป.6/3

4

งานเกษตร

ง 1.1 ป.
6/1 ป.6/2,
ป.6/3

งาน
การปะและการชุนเป๕นการ
ซํอมแซมเสื้อผ๎าวิธีหนึ่งที่ทาให๎
เสื้อผ๎าที่ชารุดนากลับมาใช๎ได๎อีก
ครั้งและประหยัดคําใช๎จํายในการ
จ๎างชํางซํอมแซม โดยการปะใช๎
ซํอมแซมเสื้อผ๎าที่มีรอยขาดขนาด
ใหญํหรือฉีกขาด การชุนเป๕นการ
ซํอมแซมเสื้อผ๎าที่มีรอยขาดไมํใหญํ
มากนัก
การรับประทานอาหารควรให๎มี
คุณคําทางอาหารครบ 5 หมูํและ
เหมาะสมกับวัย ในการประกอบ
อาหารควรมีการวางแผนกํอนการ
ประกอบอาหารเพื่อให๎อาหารเสร็จ
เร็วและมีคุณภาพ
การเลี้ยงปลาสวยงามเป๕นงาน
อดิเรกที่ให๎ความเพลิดเพลิน และ
หากเลี้ยงพร๎อมกับดูแลจัดการ
อยําง
ถูกวิธี ปลาจะมีการขยายพันธุ๑
สมบูรณ๑ ไมํเป๕นโรค และสามารถ
นาผลผลิตที่ได๎ไปจาหนํายเป๕น
อาชีพได๎อีกด๎วย

เวลา
(ชั่วโมง)
5

5

5

5

น้าหนัก
คะแนน
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5

งานชําง

6

เทคโนโลยีและ
งานประดิษฐ๑

7

งานธุรกิจ

8

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ง 1.1 ป.
6/1 ป.6/2,
ป.6/3

การติดตั้งประกอบของใช๎ในบ๎าน
ด๎วยตนเองเป๕นงานชํางอยํางหนึ่งที่
ทาให๎เกิดผลิตภัณฑ๑อานวยความ
สะดวกในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ชํวยประหยัดคําใช๎จํายเป๕นการใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ฝึกทักษะ
การสร๎างชิ้นงานเพื่อเป๕นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ
ง 1.1ป.6/2 งานประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎จาก
ง2.1 ป.6/1, วัสดุในท๎องถิ่นให๎ได๎ผลงานที่มี
ป.6/2, ป.
คุณภาพต๎องทาตามขั้นตอน
6/3
อยํางมีกระบวนการ เลือกใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑ให๎เหมาะสมกับชิ้นงาน
และคานึงถึงสิ่งแวดล๎อมรํวมด๎วย
ง.1.1 ป.
การบันทึกรายรับ-รายจํายสามารถ
6/1, ป.6/2, ชํวยวางแผนการใช๎เงินในอนาคต
ป.6/3
ควบคุมคําใช๎จํายให๎เหมาะสม
และการจัดเก็บเอกสารการเงินเป๕น
การจัดเก็บข๎อมูลหรือหลักฐาน
เกี่ยวกับทรัพย๑สินและหนี้สินได๎

5

ง3.1 ป.3/1
ป.3/2

5

-หลักการเบื้องต๎นของการ
แก๎ป๓ญหาต๎องทาอยํางเป๕น
กระบวนการและเลือกใช๎วิธีการ
แก๎ป๓ญหาให๎เหมาะสมกับป๓ญหา
-การค๎นหาข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร๑
สามารถทาได๎โดยค๎นหาในเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ ค๎นหาจากเว็บไซต๑ใน
อินเทอร๑เน็ตและค๎นหาจากซีดีรอม
-การเลือกวิธีการเก็บรักษาข๎อมูลที่
เป๕นประโยชน๑ต๎องใช๎วิธีการที่
เหมาะสมกับข๎อมูลแตํละประเภท

5

5
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กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

116
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ทาไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ
ในสังคมโลกป๓จจุบันการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีความสาคัญและจาเป๕นอยํางยิ่ง
ในชีวิตประจาวันเนื่องจากเป๕นเครื่องมือสาคัญในการติดตํอสื่อสารการศึกษาการแสวงหาความรู๎
การประกอบอาชีพการสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน๑ของชุมชนโลกและตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกนามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับ
ประเทศตํางๆชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่นดีขึ้นเรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตําง
ของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการคิดสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองมีเจต
คติที่ดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศและใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารได๎รวมทั้งเข๎าถึงองค๑ความรู๎
ตํางๆได๎งํายและกว๎างขึ้นและมีวิสัยทัศน๑ในการดาเนินชีวิต ภาษาตํางประเทศที่เป๕นสาระการเรียนรู๎
พื้นฐานซึ่งกาหนดให๎เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือภาษาอังกฤษสํวนภาษาตํางประเทศ
อื่นเชํนภาษาฝรั่งเศสเยอรมันจีนญี่ปุนอาหรับบาลีและภาษากลุํมประเทศเพื่อนบ๎านหรือภาษาอื่นๆให๎
อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทา
รายวิชาและจัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ
กลุมํ สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมุงํ หวังให๎ผ๎ูเรียนมีเจตคติทีด่ ตี อํ ภาษาตํางประเทศ
สามารถใช๎ภาษาตํางประเทศสื่อสารในสถานการณ๑ตํางๆแสวงหาความรู๎ประกอบอาชีพและศึกษาตํอ
ในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคม
โลกและสามารถถํายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได๎อยํางสร๎างสรรค๑ประกอบด๎วย
สาระสาคัญดังนี้
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช๎ภาษาตํางประเทศในการฟ๓ง -พูด-อําน-เขียน แลกเปลี่ยน
ข๎อมูลขําวสารแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น ตีความ นาเสนอข๎อมูลความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องตํางๆและสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลอยํางเหมาะสม
 ภาษาและวัฒนธรรม การใช๎ภาษาตํางประเทศตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
ความสัมพันธ๑ ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ภาษา
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนาไปใช๎อยํางเหมาะสม
 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช๎ภาษาตํางประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น เป๕นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปดโลก
ทัศน๑ของตน
 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกการใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ๑ ตํางๆ
ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป๕นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอประกอบ
อาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
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สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟ๓งและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ
และแสดงความ
คิดเห็นอยํางมีเหตุผล
มาตรฐานต๑.๒มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารแสดงความรู๎สึก และ
ความคิดเห็นอยํางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานต๑.๓นาเสนอข๎อมูลขําวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตํางๆโดยการพูดและ
การเขียน
สาระที่๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานต๒.๑เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและนาไปใช๎ ได๎อยําง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐานต๒.๒เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม
สาระที่๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐานต๓.๑ ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นและเป๕น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปดโลกทัศน๑ของตน
สาระที่๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐานต๔.๑ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ๑ตํางๆทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคม
มาตรฐานต๔.๒ใช๎ภาษาตํางประเทศเป๕นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอการประกอบอาชีพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่๓
ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร๎องที่ฟ๓งอํานออกเสียงตัวอักษรคากลุํมคาประโยคงํายๆและ
บทพูดเข๎าจังหวะงํายๆถูกต๎องตามหลักการอํานบอกความหมายของคาและกลุํมคาที่ฟ๓งตรงตาม
ความหมายตอบคาถามจากการฟ๓งหรืออํานประโยคบทสนทนาหรือนิทานงํายๆ
พูดโต๎ตอบด๎วยคาสั้นๆงํายๆในการสื่อสารระหวํางบุคคลตามแบบที่ฟ๓งใช๎คาสั่งและ
คาขอร๎องงํายๆบอกความต๎องการงํายๆของตนเองพูดขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
บอกความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตํางๆใกล๎ตัวหรือกิจกรรมตํางๆตามแบบที่ฟ๓ง
พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัวจัดหมวดหมูํคาตามประเภทของบุคคลสัตว๑
และสิ่งของตามที่ฟ๓งหรืออําน
พูดและทาทําประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาบอกชื่อและคาศัพท๑
งํายๆเกี่ยวกับเทศกาล /วันสาคัญ /งานฉลองและชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษาเข๎ารํวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
บอกความแตกตํางของเสียงตัวอักษรคากลุํมคาและประโยคงํายๆของภาษาตํางประเทศ
และภาษาไทย
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บอกคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑งํายๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ (เน๎นการฟ๓ง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวอาหารเครื่องดื่มและเวลาวํางและนันทนาการภายใน
วงคาศัพท๑ประมาณ๓๐๐-๔๕๐คา (คาศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรม)
ใช๎ประโยคคาเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการ
สนทนาโต๎ตอบตามสถานการณ๑ในชีวิตประจาวัน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่๖
ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร๎องและคาแนะนาที่ฟ๓งและอํานอํานออกเสียงประโยคข๎อความ
นิทานและบทกลอนสั้นๆถูกต๎องตามหลักการอํานเลือก /ระบุประโยคและข๎อความตรงตาม
ความหมายของสัญลักษณ๑หรือเครื่องหมายที่อํานบอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟ๓งและ
อํานบทสนทนานิทานงํายๆและเรื่องเลํา
พูด /เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคลใช๎คาสั่งคาขอร๎องและให๎คาแนะนาพูด /
เขียนแสดงความต๎องการขอความชํวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ๑
งํายๆพูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัวพูด /เขียน
แสดงความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัวกิจกรรมตํางๆพร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆประกอบ
พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวเขียนภาพแผนผังแผนภูมิ
และตารางแสดงข๎อมูลตํางๆที่ฟ๓งและอํานพูด /เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัว
ใช๎ถ๎อยคาน้าเสียงและกิริยาทําทางอยํางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษาให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล /วันสาคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของ
ภาษา
เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
บอกความหมือน / ความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆการใช๎
เครื่องหมายวรรคตอนและการลาดับคาตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย
เปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกตํางระหวํางเทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ๎าของภาษากับ
ของไทย
ค๎นคว๎ารวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํงการเรียนรู๎และ
นาเสนอด๎วยการพูด/การเขียน
ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา
ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ
มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ (เน๎นการฟ๓ง-พูด-อําน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเองครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่มเวลาวํางและนันทนาการสุขภาพและสวัสดิการ
การซื้อ-ขายและลมฟูาอากาศภายในวงคาศัพท๑ประมาณ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐คา (คาศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรม
และ
นามธรรม)
ใช๎ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตามบริบท
ตํางๆ
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รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

200
200
200
200
200
200

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

120

มาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู๎แกนกลาง
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สาระที่ ๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต๑.๑ เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟ๓งและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ และแสดงความคิดเห็น
อยํางมีเหตุผล
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑ ๑. ปฏิบัติตามคาสั่งงํายๆที่ฟ๓ง
คาสั่งที่ใช๎ในห๎องเรียนเชํน Stand up./Sit
down./Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop! etc.
๒. ระบุตัวอักษรและเสียงอํานออก ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษรและสระ
เสียงและสะกดคางํายๆถูกต๎องตาม (letter sounds) และการสะกดคา
หลักการอําน
หลักการอํานออกเสียงเชํน
- การออกเสียงพยัญชนะต๎นคาและพยัญชนะท๎าย
คา
- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบา (stress)ในคาและ
กลุํมคา
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่า
(intonation)ในประโยค
๓. เลือกภาพตรงตามความหมาย คากลุํมคาและความหมายเกี่ยวกับตนเอง
ของคาและกลุํมคาที่ฟ๓ง
ครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวอาหาร
เครื่องดื่มและนันทนาการภายในวงคาศัพท๑
ประมาณ๑๕๐-๒๐๐คา (คาศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรรม)
๔. ตอบคาถามจากการฟ๓งเรื่อง
บทอํานเกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัวหรือนิทานที่มี
ใกล๎ตัว
ภาพประกอบประโยคคาถามและคาตอบ
- Yes/No Question เชํน
Is it a/an..? Yes, it is./No, it is not. etc.
- Wh-Question เชํน
What is it? It is a/an... etc.
ป.๒ ๑. ปฏิบัติตามคาสั่งและคาขอร๎อง คาสั่งและคาขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียน
งํายๆที่ฟ๓ง
- คาสั่งเชํน Show me a/an.../ Open your
book.Don’t talk in class. etc.
- คาขอร๎องเชํน Please come here./ Come
here,please. Don’t make a loud noise,
please./
Please don’t make a loud noise. etc.
ชั้น

ตัวชี้วัด
๒.ระบุตัวอักษรและเสียงอํานออก
เสียงคาสะกดคาและอํานประโยค
งํายๆถูกต๎องตามหลักการอําน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวอักษรเสียงตัวอักษรและสระการสะกดคาและ
ประโยคหลักการอํานออกเสียงเชํน
- การออกเสียงพยัญชนะต๎นคาและพยัญชนะท๎าย
คา
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๓. เลือกภาพตรงตามความหมาย
ของคากลุํมคาและประโยคที่ฟ๓ง

๔. ตอบคาถามจากการฟ๓งประโยค
บทสนทนาหรือนิทานงํายๆที่มี
ภาพประกอบ

ชั้น
ป.๓

- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในคาและกลุํมคา
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่าในประโยค
คากลุํมคาประโยคเดี่ยว (simple sentence) และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียน
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวอาหารเครื่องดื่มและ
นันทนาการเป๕นวงคาศัพท๑สะสมประมาณ๒๕๐๓๐๐คา (คาศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรรม)
ประโยคบทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ
ประโยคคาถามและคาตอบ
- Yes/No Question เชํน
Is this/that a/an..? Yes, it is./No, it isn’t.etc.
- Wh-Question เชํน
What is this/that/it? This/that/It is a/an…
How many… ? There is/are…
Where is the… ? It is in/on/under… etc.

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ปฏิบัติตามคาสั่งและคาขอร๎องที่ คาสั่งและคาขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียน
ฟ๓งหรืออําน
- คาสั่งเชํน Give me a/an.../Draw and color
thepicture./ Put a/an… in/on/under a/an… /
Don’t eat in class. etc.
- คาขอร๎องเชํน Please take a queue./ Take
aqueue, please./Don’t make a loud noise,
please./Please don’t make a loud noise./
Can you help me, please? etc.
๒. อํานออกเสียงคาสะกดคาอําน คากลุํมคาประโยคเดี่ยวและบทพูดเข๎าจังหวะ
กลุํมคาประโยคและบทพูดเข๎า
และการสะกดคาการใช๎พจนานุกรม
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จังหวะ (chant) งํายๆถูกต๎องตาม
หลักการอําน

หลักการอํานออกเสียงเชํน- การออกเสียง
พยัญชนะต๎นคาและพยัญชนะท๎ายคา
- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในคาและกลุํมคา
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่าในประโยค
๓. เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ๑ กลุํมคาประโยคเดี่ยวสัญลักษณ๑และความหมาย
ตรงตามความหมายของกลุํมคาและ เกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อม
ประโยคที่ฟ๓ง
ใกล๎ตัวอาหารเครื่องดื่มและนันทนาการเป๕น
วงคาศัพท๑สะสมประมาณ๓๕๐-๔๕๐คา (คาศัพท๑
ที่เป๕นรูปธรรม
๔. ตอบคาถามจากการฟ๓งหรืออําน ประโยคบทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ
ประโยคบทสนทนาหรือนิทาน
ประโยคคาถามและคาตอบ
งํายๆ
- Yes/No Question เชํนIs/Are/Can… ?
Yes,… is/are/can./No,… isn’t/aren’t/can’t.etc.
- Wh-Question เชํนWhat is this/that/it?
Yes,… is/are/can./No,… isn’t/aren’t/can’t.etc.
- Wh-Question เชํนWhat is this/that/it?
This/that/It is a/an… How many… ? There
is/are… Where is/are… ? It is in/on/under…
They areetc.
ชั้น
ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร๎องและ
คาแนะนา (instructions) งํายๆที่
ฟ๓งหรืออําน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
คาสั่งและคาขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียนและ
คาแนะนาในการเลํนเกมการวาดภาพหรือการ
ทาอาหารและเครื่องดื่ม
- คาสั่งเชํน Look at the… /here/over there./
Say itagain./ Read and draw./ Put
a/an… in/on/under a/an… / Don’t go over
there. etc.
- คาขอร๎องเชํน Please take a queue./ Take
aqueue, please./ Can you help me,
please? etc.
- คาแนะนาเชํน You should read
everyday./Think before you speak./ คาศัพท๑
ที่ใช๎ในการเลํนเกม Start./
My turn./ Your
turn./Roll the dice./ Count the number./
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ชั้น

ป.5

Finish./คาบอกลาดับขั้นตอน First,... Second,…
Then,… Finally,... etc.
๒. อํานออกเสียงคาสะกดคาอําน คากลุํมคาประโยคข๎อความบทพูดเข๎าจังหวะ
กลุํมคาประโยคข๎อความงํายๆ
และการสะกดคา
และบทพูดเข๎าจังหวะถูกต๎องตาม การใช๎พจนานุกรม
หลักการอําน
หลักการอํานออกเสียงเชํน
- การออกเสียงพยัญชนะต๎นคาและพยัญชนะท๎าย
คา
- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในคาและกลุํมคา
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่าในประโยค
๓. เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ๑ กลุํมคาประโยคเดี่ยวสัญลักษณ๑เครื่องหมายและ
หรือเครื่องหมายตรงตาความหมาย ความหมายเกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียน
ของประโยคและข๎อความสั้นๆที่ฟ๓ง สิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่มเวลาวํางและ
หรืออําน
นันทนาการสุขภาพและสวัสดิการการซื้อ -ขาย
และลมฟูาอากาศและเป๕นวงคาศัพท๑สะสม
ประมาณ๕๕๐-๗๐๐คา (คาศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรม
และนามธรรม)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๔. ตอบคาถามจากการฟ๓งและอําน ประโยคบทสนทนานิทานที่มีภาพประกอบ
ประโยคบทสนทนาและนิทาน
คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่องเชํนใคร
งํายๆ
ทาอะไรที่ไหน
- Yes/No Question เชํนIs/Are/Can… ?
Yes,… is/are/can./No,… isn’t/aren’t/can’t.
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No… etc.
- Wh-Question เชํนWho is/are… ? He/She
is… /They are… What… ?/Where… ? It is
… /They are… What...doing?… is/am/are…
etc.
- Or-Question เชํนIs this/it a/an...or a/an… ?
It is a/an… etc.
๑. ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร๎องและ คาสั่งและคาขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียนภาษาทําทาง
คาแนะนางํายๆที่ฟ๓งและอําน
และคาแนะนาในการเลํนเกมการวาดภาพหรือการ
ทาอาหารและเครื่องดื่ม
- คาสั่งเชํน Look at the… /here/over there./
Say itagain./ Read and draw./ Put
a/an… in/on/undera/an… / Don’t go over
there. etc.
- คาขอร๎องเชํน Please take a queue./ Take
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aqueue, please./ Can/Could you help me,
please? etc.
- คาแนะนาเชํน You should read everyday./
Think before you speak./ คาศัพท๑ที่ใช๎ในการ
เลํนเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll
the dice./ Count the number./ Finish./ คา
บอกลาดับขั้นตอน First,… Second,… Next,…
Then,… Finally,… etc.

๒. อํานออกเสียงประโยคข๎อความ
และบทกลอนสั้นๆถูกต๎องตาม
หลักการอําน

ประโยคข๎อความและบทกลอน
การใช๎พจนานุกรม หลักการอํานออกเสียงเชํน
- การออกเสียงพยัญชนะต๎นคาและพยัญชนะท๎าย
คา
- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในคาและกลุํมคา
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่าในประโยค
- การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ใน
ข๎อความ
- การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ
๓. ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ๑หรือ
ลุํมคาประโยคผสมข๎อความสัญลักษณ๑
เครื่องหมายตรงตามความหมาย
เครื่องหมายและความหมายเกี่ยวกับตนเอง
ของ
ครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่ม
ประโยคและข๎อความสั้นๆที่ฟ๓งหรือ เวลาวํางและนันทนาการสุขภาพและสวัสดิการ
อําน
การซื้อ-ขายและลมฟูาอากาศและเป๕นวงคาศัพท๑
สะสมประมาณ๗๕๐-๙๕๐คา (คาศัพท๑ที่เป๕น
รูปธรรมและนามธรรม)
๔. บอกใจความสาคัญและตอบ
ประโยคบทสนทนานิทานหรือเรื่องสั้นๆ
คาถามจากการฟ๓งและอํานบท
คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่องเชํนใคร
สนทนาและนิทานงํายๆหรือ
ทาอะไรที่ไหนเมื่อไร
เรื่องสั้นๆ
- Yes/No Question เชํนIs/Are/Can… ?
Yes,… is/are/can./
No,… isn’t/aren’t/can’t.
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No… etc.
- Wh-Question เชํน
Who is/are… ? He/She is… /They are…
What… ?/Where… ? It is… /They are…
What...doing?… is/am/are… etc.
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- Or-Question เชํน
Is this/it a/an...or a/an… ? It is a/an…
etc.

ป.6

๑. ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร๎องและ
คาแนะนาที่ฟ๓งและอําน

คาสั่งคาขอร๎องภาษาทําทางและคาแนะนาใน
การเลํนเกมการวาดภาพการทาอาหารและ
เครื่องดื่มและการประดิษฐ๑
- คาสั่งเชํน Look at the… /here/over there./
Say itagain./ Read and draw./ Put
a/an… in/on/under a/an… /Don’t go over
there. etc.
- คาขอร๎องเชํน Please look up the meaning
in a dictionary./ Look up the meaning in a
dictionary, please./ Can/Could you help
me,please? etc.
- คาแนะนาเชํน You should read everyday./
Think before you speak./ คาศัพท๑ที่ใช๎ในการ
เลํนเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll
thedice./ Count the number./ Finish./คา
บอกลาดับขั้นตอน First,… Second,… Next,…
Then,… Finally,… etc.
๒. อํานออกเสียงข๎อความนิทาน
ข๎อความนิทานและบทกลอน
และบทกลอนสั้นๆถูกต๎องตาม
การใช๎พจนานุกรม
หลักการอําน
หลักการอํานออกเสียงเชํน
- การออกเสียงพยัญชนะต๎นคาและพยัญชนะท๎าย
คา
- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในคาและกลุํมคา
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่าในประโยค
- การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ใน
ข๎อความ
- การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ
๓. เลือก/ระบุประโยคหรือข๎อความ ประโยคหรือข๎อความสัญลักษณ๑เครื่องหมาย
สั้นๆตรงตามภาพสัญลักษณ๑หรือ
และความหมายเกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียน
เครื่องหมายที่อําน
สิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่มเวลาวํางและ
นันทนาการสุขภาพและสวัสดิการการซื้อ -ขาย
และลมฟูาอากาศและเป๕นวงคาศัพท๑สะสม
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๔. บอกใจความสาคัญและตอบ
คาถามจากการฟ๓งและอํานบท
สนทนานิทานงํายๆและเรื่องเลํา

ประมาณ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐คา (คาศัพท๑ที่เป๕น
รูปธรรมและนามธรรม)
ประโยคบทสนทนานิทานหรือเรื่องเลํา
คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่องเชํนใคร
ทาอะไรที่ไหนเมื่อไรอยํางไรทาไม
- Yes/No Question เชํนIs/Are/Can… ?
Yes,… is/are/can./No,… isn’t/aren’t/can’t.
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No… etc.
- Wh-Question เชํนWho is/are… ? He/She
is… /They are… What… ?/Where… ? It is
… /They are… What...doing?… is/am/are…
etc.
- Or-Question เช่นIs this/it a/an...or
a/an… ? It is
a/an… Is/Are/Was/Were/Did… or… ? etc.
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คาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา

129
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน
200 ชั่วโมง/ปี
ปฏิบัติตามคาสัง่ งํายๆในห๎องเรียนเลือกภาพตรงตามความหมายของคาและกลุมํ คาระบุ
ตัวอักษรเสียงตัวอักษรสระและสะกดคางํายๆตามหลักการอํานออกเสียงของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทยฟ๓งและพูดโต๎ตอบบทสนทนาด๎วยคาสั้นๆงํายๆที่ใช๎สื่อสารในการทักทายกลําวขอบคุณขอ
โทษแนะนาตนเองบอกความต๎องการงํายๆของตนเองพูดขอให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองบุคคลใกล๎ตัวเรื่อง
ใกล๎ตัวบอกชื่อคาศัพท๑เกี่ยวกับเทศกาลสาคัญของเจ๎าของภาษาใช๎ภาษาในการรวบรวมคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากสื่อตํางๆและใช๎ทําทางประกอบการสนทนาตามวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา
รหัสตัวชี้วัด
ต๑.๑ป.๑/๑ ,ป.๑/๒ ,ป.๑/๓ ,ป.๑/๔
ต๑.๒ป.๑/๑ ,ป.๑/๒ ,ป.๑/๓ ,ป.๑/๔
ต๑.๓ป.๑/๑
ต๒.๑ป.๑/๑ ,ป.๑/๒ ,ป.๑/๓
ต๒.๒ป.๑/๑
ต๓.๑ป.๑/๑
ต๔.๑ป.๑/๑
ต๔.๒ป.๑/๑
รวม ๑๖ ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

1

What’s this?

ต.1.1 ป.1/2
ต 1.2 ป1/3
ต 1.2 ป1/4
ต 1.3 ป1/1

2

Playtime!

ต1.1ป1/3
ต1.1ป1/4
ต1.3ป1/1
ต4.2ป1/1

3

This is my
nose!

4

He’s a hero!

ต1.1ป1/1
ต1.2ป1/2
ต2.1ป1/1
ต4.1ป1/1
ต4.2ป1/1
ต1.1ป1/2
ต1.2ป1/1
ต2.1ป1/1
ต2.2ป1/1

5

Where’s the
ball?

6

Billy’s Teddy ต.1.1 ป.1/2
ต 1.2 ป1/3
ต 1.2 ป1/4
ต 1.3 ป1/1

ต1.1ป1/3
ต2.1ป1/2
ต2.1ป1/3
ต3.1ป1/1

สาระสาคัญ
ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียง
และสะกดคางํายๆถูกต๎องตามหลักการ
อําน บอกความต๎องการ พูดขอและให๎
ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎
ตัว
ตอบคาถามเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของคา กลุํมคา เรื่องที่ฟ๓ง
พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองใช๎
ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
ฟ๓ง พูด ปฏิบัติตามคาสั่งงําย ๆที่เกิดขึ้น
ในห๎องเรียน ทาทําทางประกอบ ตาม
วัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษาใช๎
ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท๑
ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาตํางประเทศ และภาษาไทย
ปฏิบัติตามคาสั่งที่ฟ๓ง การพูดโต๎ตอบ
ด๎วยคาสั้นๆงํายๆ

เวลา
(ชั่วโมง)
15

น้าหนัก
คะแนน
4

15

4

15

4

15

4

เลือกภาพตรงตามความหมายของคา
และกลุํมคาที่ฟ๓ง บอกชื่อคาและคาศัพท๑
ที่กับเทศกาลสาคัญของเจ๎าของภาษา
และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเข๎ารํวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย

10

4

ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียง
และสะกดคางํายๆถูกต๎องตามหลักการ
อําน บอกความต๎องการ พูดขอและให๎
ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎
ตัว

10

4

131
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

7

Are these his ต1.1ป1/3
trousers?
ต1.1ป1/4
ต1.3ป1/1
ต4.2ป1/1

8

Where’s
Grandma?

9

Lunchtime!

10

A new friend! ต1.1ป1/3
ต2.1ป1/2
ต2.1ป1/3
ต3.1ป1/1

11

I like
monkeys!

ต.1.1 ป.1/2
ต 1.2 ป1/3
ต 1.2 ป1/4
ต 1.3 ป1/1

12

Dinnertime!

ต1.1ป1/3
ต1.1ป1/4
ต1.3ป1/1
ต4.2ป1/1

13

Tidy up!

ต1.1ป1/1
ต1.2ป1/2
ต2.1ป1/1

ต1.1ป1/1
ต1.2ป1/2
ต2.1ป1/1
ต4.1ป1/1
ต4.2ป1/1
ต1.1ป1/3
ต2.1ป1/2
ต2.1ป1/3
ต3.1ป1/1

สาระสาคัญ
ตอบคาถามเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของคา กลุํมคา เรื่องที่ฟ๓ง
พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองใช๎
ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
ฟ๓ง พูด ปฏิบัติตามคาสั่งงําย ๆที่เกิดขึ้น
ในห๎องเรียน ทาทําทางประกอบ ตาม
วัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษาใช๎
ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท๑
ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาตํางประเทศ และภาษาไทย
ปฎิบัติตามคาสั่งที่ฟ๓ง การพูดโต๎ตอบ
ด๎วยคาสั้นๆงํายๆ

เวลา
(ชั่วโมง)
10

น้าหนัก
คะแนน
4

9

4

15

4

เลือกภาพตรงตามความหมายของคา
และกลุํมคาที่ฟ๓ง บอกชื่อคาและคาศัพท๑
ที่กับเทศกาลสาคัญของเจ๎าของภาษา
และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเข๎ารํวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย
ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียง
และสะกดคางํายๆถูกต๎องตามหลักการ
อําน บอกความต๎องการ พูดขอและให๎
ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎
ตัว

15

4

15

4

ตอบคาถามเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของคา กลุํมคา เรื่องที่ฟ๓ง
พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองใช๎
ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
ฟ๓ง พูด ปฏิบัติตามคาสั่งงําย ๆที่เกิดขึ้น
ในห๎องเรียน ทาทําทางประกอบ ตาม
วัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษาใช๎

15

4

15

4

132
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

14

Action Boy
can run!

15

Let’s play
ball!

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต4.1ป1/1
ต4.2ป1/1
ต1.1ป1/3
ต2.1ป1/2
ต2.1ป1/3
ต3.1ป1/1
ต1.1ป1/3
ต2.1ป1/2
ต2.1ป1/3
ต3.1ป1/1

สาระสาคัญ
ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท๑
ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาตํางประเทศ และภาษาไทย
ปฎิบัติตามคาสั่งที่ฟ๓ง การพูดโต๎ตอบ
ด๎วยคาสั้นๆงํายๆ

เลือกภาพตรงตามความหมายของคา
และกลุํมคาที่ฟ๓ง บอกชื่อคาและคาศัพท๑
ที่กับเทศกาลสาคัญของเจ๎าของภาษา
และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเข๎ารํวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมทั้งสิ้นตลอดปี

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

15

4

9

4

1
1
200

20
10
100

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน

200 ชั่วโมง/ปี

ปฏิบัติตามคาสัง่ คาขอร๎องคาและประโยคงํายๆในสถานการณ๑ใกล๎ตัวสะกดคาอํานออกเสียงคาและประโยคงํายๆตาม
หลักการอํานออกเสียงเข๎าใจสนทนาสั้นๆบทอํานและนิทานงํายๆที่มีภาพประกอบพูดคาหรือประโยคสั้นๆเพื่อสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางบุคคลแสดงความต๎องการของตนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัวด๎วยทําทางภาพคาและประโยคสั้นๆในการ
ติดตํอปฏิสัมพันธ๑ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาระบุและอํานออกเสียงตัวอักษรสระของภาษาอังกฤษได๎ถูกต๎องรู๎จักกิจกรรม
และคาศัพท๑เกี่ยวกับวัฒนธรรมเทศกาลของเจ๎าของภาษาตลอดจนรู๎จักและรวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งใกล๎ตัวและกลุํม
สาระการเรียนรู๎อื่นเห็นประโยชน๑ของการรับรู๎ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู๎ความบันเทิงในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองครอบครัว
และชีวิตประจาวันด๎วยความสนุกสนานเพลิดเพลินกับภาษาอังกฤษและใช๎ทําทางประกอบการสนทนาตามวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษามีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ต๑.๑ป.๒/๑ ,ป.๒/๒ ,ป.๒/๓ ,ป.๒/๔
ต๑.๒ป.๒/๑ ,ป.๒/๒ ,ป.๒/๓ ,ป.๒/๔
ต๑.๓ป.๒/๑
ต๒.๑ป.๒/๑ ,ป.๒/๒ ,ป.๒/๓
ต๒.๒ป.๒/๑
ต๓.๑ป.๒/๑
ต๔.๑ป.๒/๑
ต๔.๒ป.๒/๑
รวม ๑๖ ตัวชี้วัด

ลาดับ ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
1 Our new
things

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มาตรฐานการ
เวลา
น้าหนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ต1.2ป2/3
บอกความต๎องการ พูดขอและให๎ข๎อมูล
15
4
ต1.2ป2/4
งํายๆตามแบบที่ฟ๓งเกี่ยวกับตนเองและ
ต1.3ป2/1
เรื่องใกล๎ตัว

2

They’re
happy
now!

ต1.1ป2/3
ต1.1ป2/4
ต1.3ป2/1
ต4.2ป2/1

ตอบคาถามจากการฟ๓งประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงํายๆที่มี
ภาพประกอบเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของคา กลุํมคาและ
ประโยค ที่ฟ๓ง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อ
รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

15

4

3

I can ride
a bike!

ต1.1ป2/1
ต1.2ป2/2
ต2.1ป2/1
ต4.1ป2/1
ต4.2ป2/1

ฟ๓ง พูด ปฏิบัติและใช๎คาสั่งคาขอร๎อง
งํายๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนทาทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษาใช๎ภาษาตํางประเทศ เพื่อ
รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

15

4

4

Have you ต1.1ป2/2
got a
ต1.2ป2/1
milkshake! ต2.1ป2/1
ต2.2ป2/1

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษา ตํางประเทศ และภาษาไทยอําน
ออกเสียงคา สะกดคา และอําน
ประโยคงํายๆถูกต๎องตามหลักการอําน
ปฏิบัติตามคาสั่งที่ฟ๓ง พูดโต๎ตอบด๎วย
คาสั้นๆงํายๆและทาทําทางประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา

15

4

5

We’ve got ต1.1ป1/3
English? ต2.1ป1/2
ต2.1ป1/3
ต3.1ป1/1

เลือกภาพตรงตามความหมายของคา
กลุํมคาและประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อ
คาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับเทศกาลสาคัญ
ของเจ๎าของภาษาและกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่นพูดและทาทําทางประกอบ
เข๎ารํวมกิจกรรมตามวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา

10

4

6

Let’s play
after
school!
Let’s buy

บอกความต๎องการ พูดขอและให๎ข๎อมูล
งํายๆตามแบบที่ฟ๓งเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล๎ตัว
ตอบคาถามจากการฟ๓งประโยค บท

10

4

10

4

7

ต1.2ป2/3
ต1.2ป2/4
ต1.3ป2/1
ต1.1ป2/3

ลาดับ ชื่อหน่วย มาตรฐานการ
ที่
การเรียนรู้ เรียนรู้/ตัวชี้วัด
presents? ต1.1ป2/4
ต1.3ป2/1
ต4.2ป2/1

สาระสาคัญ

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

สนทนา หรือนิทานงํายๆที่มี
ภาพประกอบเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของคา กลุํมคาและ
ประโยค ที่ฟ๓ง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อ
รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

8

What’s
ต1.1ป2/1
the time? ต1.2ป2/2
ต2.1ป2/1
ต4.1ป2/1
ต4.2ป2/1

ฟ๓ง พูด ปฏิบัติและใช๎คาสั่งคาขอร๎อง
งํายๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนทาทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษาใช๎ภาษาตํางประเทศ เพื่อ
รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

9

4

9

Where
does she
work?

ต1.1ป2/2
ต1.2ป2/1
ต2.1ป2/1
ต2.2ป2/1

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษา ตํางประเทศ และภาษาไทยอําน
ออกเสียงคา สะกดคา และอําน
ประโยคงํายๆถูกต๎องตามหลักการอําน
ปฏิบัติตามคาสั่งที่ฟ๓ง พูดโต๎ตอบด๎วย
คาสั้นๆงํายๆและทาทําทางประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา

15

4

10

It’s hot
today!

ต1.1ป1/3
ต2.1ป1/2
ต2.1ป1/3
ต3.1ป1/1

15

4

11

What are
you
wearing

ต1.2ป2/3
ต1.2ป2/4
ต1.3ป2/1

เลือกภาพตรงตามความหมายของคา
กลุํมคาและประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อ
คาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับเทศกาลสาคัญ
ของเจ๎าของภาษาและกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่นพูดและทาทําทางประกอบ
เข๎ารํวมกิจกรรมตามวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา
บอกความต๎องการ พูดขอและให๎ข๎อมูล
งํายๆตามแบบที่ฟ๓งเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล๎ตัว

15

4

12

You’re
sleeping!

ต1.1ป2/3
ต1.1ป2/4
ต1.3ป2/1
ต4.2ป2/1

ตอบคาถามจากการฟ๓งประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงํายๆที่มี
ภาพประกอบเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของคา กลุํมคาและ
ประโยค ที่ฟ๓ง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อ
รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

15

4

ลาดับ ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
13 Look at
all the
animals!

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต1.1ป2/1
ต1.2ป2/2
ต2.1ป2/1
ต4.1ป2/1
ต4.2ป2/1

สาระสาคัญ
ฟ๓ง พูด ปฏิบัติและใช๎คาสั่งคาขอร๎อง
งํายๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนทาทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษาใช๎ภาษาตํางประเทศ เพื่อ
รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
15
4

14

Look at
the
photos!

ต1.1ป2/2
ต1.2ป2/1
ต2.1ป2/1
ต2.2ป2/1

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษา ตํางประเทศ และภาษาไทยอําน
ออกเสียงคา สะกดคา และอําน
ประโยคงํายๆถูกต๎องตามหลักการอําน
ปฏิบัติตามคาสั่งที่ฟ๓ง พูดโต๎ตอบด๎วย
คาสั้นๆงํายๆและทาทําทางประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา

15

4

15

Well
done!

ต1.1ป1/3
ต2.1ป1/2
ต2.1ป1/3
ต3.1ป1/1

เลือกภาพตรงตามความหมายของคา
กลุํมคาและประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อ
คาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับเทศกาลสาคัญ
ของเจ๎าของภาษาและกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่นพูดและทาทําทางประกอบ
เข๎ารํวมกิจกรรมตามวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา

9

4

1
1
200

20
10
100

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมทั้งสิ้นตลอดปี

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง/ปี

ปฏิบัติตามคาสัง่ คาขอร๎องอํานออกเสียงคาสะกดคากลุมํ คาประโยคบทพูดเข๎าจังหวะงํายๆนิทานงํายๆถูกตาม
หลักการอํานออกเสียงพูดสนทนาสื่อสารด๎วยคาสั้นๆงํายๆให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนความต๎องการความรู๎สึกเกี่ยวกับสิ่ง
ตํางๆใกล๎ตัวหรือกิจกรรมตํางๆตลอดจนสถานการณ๑งํายๆการจัดหมวดหมูํคาตามประเภทของบุคคลสัตว๑และสิ่งของที่เกิดขึ้นด๎วย
ทําทางประกอบการสนทนาตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าภาษาและวัฒนธรรมไทยในเรื่องมารยาท
เทศกาลวันสาคัญงานฉลองชีวิตความเป๕นอยูํความแตกตํางของเสียงตัวอักษรคากลุํมคาและประโยคตํางๆของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความสนุกสนานเพลิดเพลินกับภาษาอังกฤษและนามาใช๎ได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ต๑.๑ป.๓/๑ ,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ ,ป.๓/๔
ต๑.๒ป.๓/๑ ,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ ,ป.๓/๔ ,ป.๓/๕
ต๑.๓ป.๓/๑ ,ป.๓/๒
ต๒.๑ป.๓/๑ ,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓
ต๒.๒ป.๓/๑
ต๓.๑ป.๓/๑
ต๔.๑ป.๓/๑
ต๔.๒ป.๓/๑
รวม ๑๘ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ลาดับ ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
1
They’re
from
Australia!

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต1.2ป3/3
ต1.2ป3/4
ต.1.2ป3/5
ต1.3ป3/1

2

My
weekend

ต1.1ป3/3
ต1.1ป3/4
ต1.3ป3/1
ต1.3ป3/2
ต4.2ป3/1

ตอบคาถามจากการฟ๓ง อํานประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงํายๆเลือก / ระบุภาพ
หรือสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของคา
และประโยคที่ฟ๓ง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเรื่องใกล๎ตัวและจัดหมวดหมูํคา
ตามประเภทของสัตว๑ บุคคล และสิ่งของ

15

4

3

My things ต1.1ป3/1
ต1.2ป3/2
ต2.1ป3/1
ต4.1ป3/1
ต4.2ป3/1

ฟ๓ง พูด ปฏิบัติและใช๎คาสั่ง คาขอร๎องงํายๆ
ตามแบบที่ฟ๓ง ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนทาทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ใช๎
ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

15

4

4

We’re
having
fun at the
beach!

ต1.1ป3/2
ต1.2ป3/1
ต.1.3ป3/2
ต2.1ป3/1
ต2.2ป3/1

อํานออกเสียงคา สะกดคา อํานกลุํมคา
ประโยคและบทพูดเข๎าจังหวะงํายๆถูกต๎อง
ตามหลักการอําน บอกความแตกตํางของ
ตัวอักษร คา กลุํมคา และประโยคงํายๆ
ระหวํางภาษา ตํางประเทศและ
ภาษาไทย พูดโต๎ตอบและทาทําทาง
ประกอบด๎วยคาสั้นๆงํายๆในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล จัดหมวดหมูํ คา ตามประเภท
ของบุคคล สัตว๑ สิ่งของตามแบบที่ฟ๓งหรือ
อําน

15

4

5

A naughty ต1.1ป3/3
monkey! ต2.1ป3/2
ต2.1ป3/3
ต3.1ป3/1

เลือกระบุสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของ
กลุํมคาของประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเทศกาลวันสาคัญ งาน
ฉลอง ชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษา
และกลุํมสาระอื่น เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมได๎เหมาะสมกับวัย

10

4

สาระสาคัญ
บอกความต๎องการ ความรู๎สึกหรือกิจกรรม
ตํางๆพูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆตามแบบที่ฟ๓ง
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
15
4

ลาดับ ชื่อหน่วย มาตรฐานการ
ที่
การเรียนรู้ เรียนรู้/ตัวชี้วัด
6
Jim’s day ต1.2ป3/3
ต1.2ป3/4
ต.1.2ป3/5
ต1.3ป3/1
7
Places to ต1.1ป3/3
go!
ต1.1ป3/4
ต1.3ป3/1
ต1.3ป3/2
ต4.2ป3/1

สาระสาคัญ
บอกความต๎องการ ความรู๎สึกหรือกิจกรรม
ตํางๆพูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆตามแบบที่ฟ๓ง
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10
4

ตอบคาถามจากการฟ๓ง อํานประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงํายๆเลือก / ระบุภาพ
หรือสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของคา
และประโยคที่ฟ๓ง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเรื่องใกล๎ตัวและจัดหมวดหมูํคา
ตามประเภทของสัตว๑ บุคคล และสิ่งของ

10

4

8

I’d like a
melon!

ต1.1ป3/1
ต1.2ป3/2
ต2.1ป3/1
ต4.1ป3/1
ต4.2ป3/1

ฟ๓ง พูด ปฏิบัติและใช๎คาสั่ง คาขอร๎องงํายๆ
ตามแบบที่ฟ๓ง ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนทาทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ใช๎
ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

9

4

9

The
fastest
animal in
the world

ต1.1ป3/2
ต1.2ป3/1
ต.1.3ป3/2
ต2.1ป3/1
ต2.2ป3/1

อํานออกเสียงคา สะกดคา อํานกลุํมคา
ประโยคและบทพูดเข๎าจังหวะงํายๆถูกต๎อง
ตามหลักการอําน บอกความแตกตํางของ
ตัวอักษร คา กลุํมคา และประโยคงํายๆ
ระหวํางภาษา ตํางประเทศและ
ภาษาไทย พูดโต๎ตอบและทาทําทาง
ประกอบด๎วยคาสั้นๆงํายๆในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล จัดหมวดหมูํ คา ตามประเภท
ของบุคคล สัตว๑ สิ่งของตามแบบที่ฟ๓งหรือ
อําน

15

4

10

In the
park!

ต1.1ป3/3
ต2.1ป3/2
ต2.1ป3/3
ต3.1ป3/1

เลือกระบุสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของ
กลุํมคาของประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเทศกาลวันสาคัญ งาน
ฉลอง ชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษา
และกลุํมสาระอื่น เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมได๎เหมาะสมกับวัย

15

4

11

In the
museum

ต1.2ป3/3
ต1.2ป3/4
ต.1.2ป3/5
ต1.3ป3/1

บอกความต๎องการ ความรู๎สึกหรือกิจกรรม
ตํางๆพูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆตามแบบที่ฟ๓ง
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว

15

4

ลาดับ ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
12 A clever
baby!

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต1.1ป3/3
ต1.1ป3/4
ต1.3ป3/1
ต1.3ป3/2
ต4.2ป3/1

สาระสาคัญ
ตอบคาถามจากการฟ๓ง อํานประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงํายๆเลือก / ระบุภาพ
หรือสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของคา
และประโยคที่ฟ๓ง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเรื่องใกล๎ตัวและจัดหมวดหมูํคา
ตามประเภทของสัตว๑ บุคคล และสิ่งของ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
15
4

13

The
ต1.1ป3/1
Ancient
ต1.2ป3/2
Egyptians ต2.1ป3/1
ต4.1ป3/1
ต4.2ป3/1

ฟ๓ง พูด ปฏิบัติและใช๎คาสั่ง คาขอร๎องงํายๆ
ตามแบบที่ฟ๓ง ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนทาทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ใช๎
ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

15

4

14

Did you ต1.1ป3/2
have a
ต1.2ป3/1
good day? ต.1.3ป3/2
ต2.1ป3/1
ต2.2ป3/1

อํานออกเสียงคา สะกดคา อํานกลุํมคา
ประโยคและบทพูดเข๎าจังหวะงํายๆถูกต๎อง
ตามหลักการอําน บอกความแตกตํางของ
ตัวอักษร คา กลุํมคา และประโยคงํายๆ
ระหวํางภาษา ตํางประเทศและ
ภาษาไทย พูดโต๎ตอบและทาทําทาง
ประกอบด๎วยคาสั้นๆงํายๆในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล จัดหมวดหมูํ คา ตามประเภท
ของบุคคล สัตว๑ สิ่งของตามแบบที่ฟ๓งหรือ
อําน

15

4

15

Our
holiday!

เลือกระบุสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของ
กลุํมคาของประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเทศกาลวันสาคัญ งาน
ฉลอง ชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษา
และกลุํมสาระอื่น เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมได๎เหมาะสมกับวัย

9

4

1
1
200

20
10
100

ต1.1ป3/3
ต2.1ป3/2
ต2.1ป3/3
ต3.1ป3/1

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมทั้งสิ้นตลอดปี

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อ๑๔๑๐๑ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 200 ชั่วโมง

ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร๎องคาแนะนาและคาขออนุญาตงํายๆอํานออกเสียงคาสะกดคากลุํมคาประโยคข๎อความสั้นๆบท
พูดเข๎าจังหวะบทสนทนาและนิทานงํายๆได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียงพูดสนทนาสื่อสารให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อน
และครอบครัวแสดงความต๎องการขอความชํวยเหลือแสดงความรู๎สึกและความสัมพันธ๑เกี่ยวกับสิ่งตํางๆใกล๎ตัวตลอดจนกิจกรรม
ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษาโดยใช๎ทักษะการฟ๓งการอํานและการเขียนและวัฒนธรรมของเจ๎าภาษาและวัฒนธรรม
ไทยเกี่ยวกับเรื่องมารยาทเทศกาลวันสาคัญงานฉลองชีวิตความเป๕นอยูํเสียงตัวอักษรคากลุํมคาและประโยคและข๎อความเข๎ารํวม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและนาไปใช๎ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมค๎นคว๎า
ความสัมพันธ๑ของคาศัพท๑ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นสามารถนาภาษาอังกฤษไปใช๎ในการสืบค๎นค๎นคว๎า
ข๎อมูลตํางๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยใช๎กระบวนการทางภาษาการสื่อสารการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆเพื่อให๎เกิดความรู๎
ความเข๎าใจมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ต๑.๑ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ ,ป.๔/๔
ต๑.๒ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ ,ป.๔/๔ ,ป.๔/๕
ต๑.๓ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓
ต๒.๑ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓
ต๒.๒ป.๔/๑ ,ป.๔/๒
ต๓.๑ป.๔/๑
ต๔.๑ป.๔/๑
ต๔.๒ป.๔/๑
รวม ๒๐ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลาดับ ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการเรียนรู้/
ที่
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
1

3

The
dinosaur
museum

ต 1.1 ป. 4/4
ต 1.2 ป.4/1
ต 1.3 ป.4/3

4

Whose
jacket is
this?

ต 1.1 ป. 4/3

5

Go back
ต. 2.1 ป.4/1
to the
ต. 2.2 ป.4/1
roundabout ต.2.2 ป. 4/2
ต 4.2 ป 4/1

-ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
คาศัพท๑ สานวนภาษา ข๎อความ
และ ประโยคที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล
สัญลักษณ๑ เครื่องหมาย ประโยค
และข๎อความสั้นที่ฟ๓งหรืออําน
ประโยคคาสั่ง , คาขอร๎อง , คาขอ
อนุญาต ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และบุคคลในครอบครัว
ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทาน ตอบคาถามประโยคถาม
ตอบคาศัพท๑ สานวน และประโยค
ที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว
คา
ประโยค สัญลักษณ๑ เครื่องหมาย
และความหมายของคาศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับตนเองครอบครัว
โรงเรียน
สิ่งแวดล๎อม อาหาร เครื่องดื่ม
ฯลฯวงคาศัพท๑550 – 700 คา
บทสนทนา นิทาน เพื่อตอบ
คาถามของเรื่องคาศัพท๑ บท
สนทนา และประโยค ที่ขอใช๎ และ
ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองสิ่งใกล๎
ตัว เพื่อน และครอบครัวประโยค
และข๎อความที่ใช๎ในการพูดให๎
ข๎อมูลมารยาทและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา
คาสั่ง คาขอร๎อง คาแนะนาการ
เขียน
คา กลุํมคา ประโยค ข๎อความ
สัญลักษณ๑ ภาพ เนื้อเรื่อง

6

The best

ประโยค บทสนทนา หรือ

2

The food ต 1.2 ป.4/4
here is
great!
We had a ต 1.1 ป. 4/3
concert
ต 1.2 ป.4/1
ต 1.2 ป. 4/4

สาระสาคัญ

ต 1.1 ป. 4/4

เวลา
(ชั่วโมง)
13

น้าหนัก
คะแนน
4

13

4

13

4

13

4

13

4

13

4

ลาดับ ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการเรียนรู้/
ที่
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
bed!

ต 1.2 ป.4/1
ต 1.3 ป.4/3

7

Will it
really
happen?

ต1.2 ป 4/5 ,
ต2.1 ป 4/2 ,
ต3.1 ป 4/1

8

How much ต 1.1 ป. 4/4
time have ต 1.2 ป.4/1
we got ?
ต 1.3 ป.4/3

9

Something
new to
watch!
I’ve
printed my
homework
Have you
ever
been… ?
What’s the
matter?

ต 1.2 ป.4/4

13

สาระสาคัญ
นิทาน ตอบคาถามประโยคถาม
ตอบคาศัพท๑ สานวน และประโยค
ที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว
สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาลของ
ภูมิภาค ตําง ๆ ของประเทศ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

13

4

13

4

13

4

13

4

ต 1.2 ป. 4/2
ต. 4.1 ป.4/1

ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทาน ตอบคาถามประโยคถาม
ตอบคาศัพท๑ สานวน และประโยค
ที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว
-ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
คาศัพท๑ สานวนภาษา ข๎อความ
และ ประโยคที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล
-ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
คาศัพท๑ สานวนภาษา ข๎อความ
และ ประโยคที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล
โครงสร๎างประโยคประโยค คาสั่ง
คาขอร๎อง และคาขออนุญาต

13

4

ต 1.2 ป. 4/2
ต. 4.1 ป.4/1

โครงสร๎างประโยคประโยค คาสั่ง
คาขอร๎อง และคาขออนุญาต

13

4

Can you
help me?

ต1.3 ป 4/2,
ต2.2 ป 4/1,
ต3.1 ป4/1

คาศัพท๑เกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม ขั้นตอนการประกอบ
อาหารและเครื่องดื่ม

14

4

14

We were
fishing

ต 1.1 ป. 4/3
ต 1.2 ป.4/1
ต 1.2 ป. 4/4

14

4

15

Good
new,bad

ต2.1 ป 4/3,
ต4.2 ป 4/1

สัญลักษณ๑ เครื่องหมาย ประโยค
และข๎อความสั้นที่ฟ๓งหรืออําน
ประโยคคาสั่ง , คาขอร๎อง , คาขอ
อนุญาต ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และบุคคลในครอบครัว
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา ประวัติวันสาคัญ

14

4

10
11
12

ต 1.2 ป.4/4

ลาดับ ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการเรียนรู้/
ที่
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
news

สาระสาคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

คาทักทาย คาอวยพรตามเทศกาล
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมทั้งสิ้นตลอดปี

1
1
200

20
20
100

อ๑๕๑๐๑ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 200 ชั่วโมง

ใช๎ภาษาสื่อสารด๎วยถ๎อยคาน้าเสียงและกริยาทําทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของเจ๎าของภาษาในการเข๎ารํวมกิจกรรมการปฏิบัติตามประโยคคาสั่งคาขอร๎องคาแนะนาการบอกใจความสาคัญและ
คาตอบจากบทสนทนานิทานสั้นๆการเขียนภาพสัญลักษณ๑แผนผังแผนภูมิเครื่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่มเวลาวํางนันทนาการสุขภาพสวัสดิการการซื้อ -ขายและลมฟูาอากาศโดยใช๎ทักษะ
การฟ๓งและการอํานที่ถูกต๎องตามหลักการอํานเพื่อใช๎สื่อสารในสถานการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษามีทักษะ
การพูดและการเขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคลการแสดงความต๎องการขอความชํวยเหลือการตอบรับและปฏิเสธการให๎
ความชํวยเหลือการแสดงความรู๎สึกของตนเองพร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่อง
ใกล๎ตัวการตอบคาถามบอกความสาคัญของเทศกาลวันสาคัญงานฉลองและชีวิตความเป๕นอยูํงํายๆของเจ๎าของภาษาบอกความ
เหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคการใช๎เครื่องหมายวรรคตอนและการลาดับตามโครงสร๎างประโยคของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทยใช๎กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค๎นค๎นคว๎าและรวบรวมคาศัพท๑ให๎สามารถนาเสนอ
ข๎อมูลที่เรียนรู๎มีเจตคติและวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาตํางประเทศให๎เหมาะสมตามสถานการณ๑ตํางๆ
รหัสตัวชี้วัด
ต๑.๑ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔
ต๑.๒ป.๕/๑,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕
ต๑.๓ป.๕/๑,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓
ต๒.๑ป.๕/๑,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓
ต๒.๒ป.๕/๑,ป.๕/๒
ต๓.๑ป.๕/๑
ต๔.๑ป.๕/๑
ต๔.๒ป.๕/๑
รวม ๒๐ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

1

You can
build it !

ต 1.1 ป .5/1
ต 1.1 ป .5/3
ต 1.2 ป .5/1
ต 1.2 ป .5/2
ต 2.1 ป .5/1

2

It’s show
time!

ต 1.2 ป .5/3
ต 1.2 ป .5/4
ต 1.3 ป .5/1
ต 4.1 ป .5/1

3

The best
party ever !

ต 2.1 ป .5/2
ต 2.1 ป .5/3
ต 2.2 ป .5/2

4

Our planet!

ต 2.2 ป .5/1

5

Reuse and
recycle!

ต 3.1 ป .5/1
ต 4.2 ป .5/1

สาระสาคัญ
ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร๎อง พูด
ประโยคคาสั่ง ขอร๎อง คาขอ
อนุญาต และ.ให๎คาแนะนางําย ๆ วาด
ภาพสัญลักษณ๑หรือเครื่องหมาย ตรง
ตามความหมายของประโยคและ
ข๎อความพูดโต๎ตอบโดยใช๎
ถ๎อยคา น้าเสียงและกิริยาทําทางตาม
มารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา ในการสื่อสารระหวําง
บุคคล ใช๎คาสั่งคาขอร๎อง คาขอ
อนุญาต และให๎คาแนะนางําย ๆ
พูดเขียนแสดงความต๎องการขอความ
ชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให๎
ความชํวยเหลือ ขอและให๎ข๎อมูลแสดง
ความรู๎สึกของตนเอง แสดงความ
คิดเห็นของ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
ใกล๎ตัว ฟ๓ง พูด อําน เขียนใน
สถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
และสถานศึกษา
ตอบคาถาม บอกความสาคัญ ความ
เหมือนและความแตกตํางของเทศกาล
วันสาคัญ งานฉลอง เทศกาลของ
ตํางประเทศกับของประเทศไทย และ
เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา รวมทั้งใช๎
ถ๎อยคาน้าเสียงกิริยาทําทาง อยํางสุภาพ
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา
บอกความเหมือน/ความแตกตําง
ระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตําง
ๆ การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน และ
การลาดับคา (order) ตามโครงสร๎าง
ประโยคของภาษาตํางประเทศ และ
ภาษาไทย
รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับสาระการ
เรียนรู๎อื่น และนาเสนอโดยการ

เวลา
(ชั่วโมง)
18

18

น้าหนัก
คะแนน
5

5

5

18

5

18

5

ลาดับที่

6
7

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

Crazy about
wildlife!
Call an
ambulance!

8

Let’s eat
healthily !

9

The big
match!

10

Ancient
buildings!
A message
for the
future!

11

12

Be a part of
history!

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

พูด และเขียน ใช๎ภาษาตํางประเทศใน
การสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ
ต 1.3 ป .5/2 เขียนภาพ แผนผังและแผนภูมิ แสดง
ข๎อมูลตําง ๆ ตามที่ฟ๓งหรืออําน
ต 1.2 ป 5/5 พูดเขียนแสดงความรู๎สึก แสดงความ
ต 1.3 ป 5/3 คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ
ใกล๎ตัว และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้งให๎
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
ต 1.1 ป .5/2 อํานออกเสียงประโยค ข๎อความ ได๎
ต 1.1ป .5/4 ถูกต๎องตามหลักการอําน
บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจาก
เรื่องที่ฟ๓งและอําน บทสนทนา และ
นิทานงําย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ ได๎
ต 1.2 ป 5/5
ต 1.3 ป 5/3

พูดเขียนแสดงความรู๎สึก แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ
ใกล๎ตัว และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้งให๎
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
ต 1.3 ป .5/2 เขียนภาพ แผนผังและแผนภูมิ แสดง
ข๎อมูลตําง ๆ ตามที่ฟ๓งหรืออําน
ต 1.2 ป 5/5 พูดเขียนแสดงความรู๎สึก แสดงความ
ต 1.3 ป 5/3 คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ
ใกล๎ตัว และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้งให๎
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
ต 1.1 ป .5/2 อํานออกเสียงประโยค ข๎อความ ได๎
ต 1.1ป .5/4 ถูกต๎องตามหลักการอําน
บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจาก
เรื่องที่ฟ๓งและอําน บทสนทนา และ
นิทานงําย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ ได๎

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมทั้งสิ้นตลอดปี

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

10

5

8

5

1
1
200

20
10
100

อ๑๖๑๐๑ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 200 ชั่วโมง

ใช๎ภาษาสื่อสารด๎วยถ๎อยคาน้าเสียงและกริยาทําทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษาในการเข๎ารํวมกิจกรรมการปฏิบัติตามประโยคคาสั่งคาขอร๎องคาแนะนาในการเลํนเกม
การวาดภาพการทาอาหารเครื่องดื่มและการประดิษฐ๑บทสนทนาข๎อความนิทานบทกลอนสั้นๆการบอกใจความสาคัญและตอบ
คาถามระบุประโยคข๎อความสั้นๆตรงตามภาพสัญลักษณ๑แผนผังแผนภูมิเครื่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่มเวลาวํางนันทนาการสุขภาพสวัสดิการการซื้อ -ขายและลมฟูาอากาศโดยใช๎ทักษะ
การฟ๓งและการอํานที่ถูกต๎องตามหลักการอํานเพื่อใช๎สื่อสารในสถานการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษามีทักษะ
การพูดและการเขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคลการแสดงความต๎องการขอความชํวยเหลือการตอบรับและปฏิเสธการให๎
ความชํวยเหลือการขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัวแสดงความรู๎สึกของตนเองพร๎อมทั้งให๎เหตุผล
สั้นๆการตอบคาถามบอกความสาคัญของเทศกาลวันสาคัญงานฉลองและชีวิตความเป๕นอยูํงํายๆของเจ๎าของภาษาบอกความ
เหมือนหรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคการใช๎เครื่องหมายวรรคตอนและการลาดับตามโครงสร๎างประโยคโดยใช๎
ประโยคเดี่ยวและประโยคผสมสื่อความหมายให๎เหมาะสมตามสถานการณ๑ตํางๆของภาษาตํางประเทศและภาษาไทยการ
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตํางระหวํางเทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทยโดยใช๎
กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค๎นค๎นคว๎าและรวบรวมคาศัพท๑ให๎สามารถนาเสนอข๎อมูลที่เรียนรู๎มีเจตคติที่ดีตํอ
ภาษาอังกฤษเห็นคุณคําของการใช๎ภาษาอังกฤษมีนิสัยรักการอํานและสามารถนาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันและเป๕นพื้นฐานใน
การเรียนระดับสูงขึ้น
รหัสตัวชี้วัด
ต๑.๑ป.๕๖๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔
ต๑.๒ป.๖/๑,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ ,ป.๖/๕
ต๑.๓ป.๖/๑,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓
ต๒.๑ป.๖/๑,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓
ต๒.๒ป.๖/๑,ป.๖/๒
ต๓.๑ป.๖/๑
ต๔.๑ป.๖/๑ต๔.๒ป.๖/๑
รวม ๒๐ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ลาดับที่
1

2

3

4

5

ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
Art Project! ต 1.1 ป .5/1
ต 1.1 ป .5/3
ต 1.2 ป .5/1
ต 1.2 ป .5/2
ต 2.1 ป .5/1

สาระสาคัญ

ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร๎อง พูด
ประโยคคาสั่ง ขอร๎อง คาขอ
อนุญาต และ.ให๎คาแนะนางําย ๆ
วาดภาพสัญลักษณ๑หรือเครื่องหมาย
ตรงตามความหมายของประโยคและ
ข๎อความพูดโต๎ตอบโดยใช๎
ถ๎อยคา น้าเสียงและกิริยาทําทาง
ตามมารยาททางสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ในการ
สื่อสารระหวํางบุคคล ใช๎คาสั่งคา
ขอร๎อง คาขออนุญาต และให๎
คาแนะนางําย ๆ
Sports
ต 1.2 ป .5/3 พูดเขียนแสดงความต๎องการขอความ
adventures! ต 1.2 ป .5/4 ชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การ
ต 1.3 ป .5/1 ให๎ความชํวยเหลือ ขอและให๎ข๎อมูล
ต 4.1 ป .5/1 แสดงความรู๎สึกของตนเอง แสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
ใกล๎ตัว ฟ๓ง พูด อําน เขียนใน
สถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห๎องเรียนและสถานศึกษา
It’s festival ต 2.1 ป .5/2 ตอบคาถาม บอกความสาคัญ ความ
time!
ต 2.1 ป .5/3 เหมือนและความแตกตํางของ
ต 2.2 ป .5/2 เทศกาลวันสาคัญ งาน
ฉลอง เทศกาลของตํางประเทศกับ
ของประเทศไทย และเข๎ารํวม
กิจกรรมทางภาษา รวมทั้งใช๎ถ๎อยคา
น้าเสียงกิริยาทําทาง อยํางสุภาพตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา
Transport of ต 2.2 ป .5/1 บอกความเหมือน/ความแตกตําง
the future!
ระหวํางการออกเสียงประโยคชนิด
ตําง ๆ การใช๎เครื่องหมายวรรค
ตอน และการลาดับคา (order) ตาม
โครงสร๎างประโยคของ
ภาษาตํางประเทศ และภาษาไทย
The greatest ต 3.1 ป .5/1 รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับสาระ

เวลา
(ชั่วโมง)
18

น้าหนัก
คะแนน
5

18

5

18

5

18

5

18

5

ลาดับที่

6
7

8

ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
inventions! ต 4.2 ป .5/1 การเรียนรู๎อื่น และนาเสนอโดยการ
พูด และเขียน ใช๎ภาษาตํางประเทศ
ในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตําง
ๆ
You’ve won ต 1.3 ป .5/2 เขียนภาพ แผนผังและ
a computer!
แผนภูมิ แสดงข๎อมูลตําง ๆ ตามที่ฟ๓ง
หรืออําน
Explorers
ต 1.2 ป 5/5 พูดเขียนแสดงความรู๎สึก แสดงความ
for a day!
ต 1.3 ป 5/3 คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ
ใกล๎ตัว และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้ง
ให๎เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
It’s a
ต 1.1 ป .5/2 อํานออกเสียงประโยค ข๎อความ ได๎
mystery!
ต 1.1ป .5/4 ถูกต๎องตามหลักการอําน
บอกใจความสาคัญและตอบคาถาม
จากเรื่องที่ฟ๓งและอําน บท
สนทนา และนิทานงําย ๆ หรือเรื่อง
สั้น ๆ ได๎

9

Survival!

ต 1.2 ป 5/5
ต 1.3 ป 5/3

10

Around the
word!

ต 1.3 ป .5/2

11

Space
travel!

ต 1.2 ป 5/5
ต 1.3 ป 5/3

12

Holiday
time!

ต 1.1 ป .5/2
ต 1.1ป .5/4

พูดเขียนแสดงความรู๎สึก แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ
ใกล๎ตัว และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้ง
ให๎เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
เขียนภาพ แผนผังและ
แผนภูมิ แสดงข๎อมูลตําง ๆ ตามที่ฟ๓ง
หรืออําน
พูดเขียนแสดงความรู๎สึก แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ
ใกล๎ตัว และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้ง
ให๎เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
อํานออกเสียงประโยค ข๎อความ ได๎
ถูกต๎องตามหลักการอําน
บอกใจความสาคัญและตอบคาถาม
จากเรื่องที่ฟ๓งและอําน บท
สนทนา และนิทานงําย ๆ หรือเรื่อง
สั้น ๆ ได๎

สอบกลางภาค
สอบปลายภค
รวมทั้งสิ้นตลอดปี

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

10

5

10

5

1
1
200

20
20
100

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รายวิชา ภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ทาไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
ในสังคมโลกป๓จจุบัน การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีความสาคัญและจาเป๕นอยํางยิ่ง
ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป๕นเครื่องมือสาคัญในการติดตํอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู๎
การประกอบอาชีพ การสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน๑ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับประเทศตํางๆ ชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจ
ตนเองและผู๎อื่นดีขึ้น เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ และใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารได๎ รวมทั้ง
เข๎าถึงองค๑ความรู๎ตํางๆ ได๎งํายและกว๎างขึ้นและมีวิสัยทัศน๑ในการดาเนินชีวิต
ภาษาตํางประเทศที่เป๕นสาระการเรียนรู๎พื้นฐาน ซึ่งกาหนดให๎เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สํวนภาษาตํางประเทศอื่น เชํน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ บาลี และภาษากลุํม
ประเทศเพื่อนบ๎าน หรือภาษาอื่นๆ ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทารายวิชาและจัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม

เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ มุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอภาษาตํางประเทศ สามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศ สื่อสารในสถานการณ๑ตําง ๆ แสวงหาความรู๎ ประกอบอาชีพ และศึกษา ตํอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถํายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกได๎อยํางสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วยสาระสาคัญ ดังนี้
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช๎ภาษาตํางประเทศในการฟ๓ง-พูด-อําน-เขียน แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารแสดง
ความรู๎สึกและความคิดเห็น ตีความ นาเสนอข๎อมูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตํางๆและสร๎างความสัมพันธ๑ระหวําง
บุคคลอยํางเหมาะสม
 ภาษาและวัฒนธรรม การใช๎ภาษาตํางประเทศตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาความสัมพันธ๑ ความเหมือน
และความแตกตํางระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และ
นาไปใช๎อยํางเหมาะสม
 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํม
สาระการเรียนรู๎อื่น เป๕นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปดโลกทัศน๑ของตน
 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ๑ตํางๆ ทั้งในห๎องเรียน
และนอกห๎องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป๕นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคม
โลก
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟ๓งและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ และแสดงความ
คิดเห็นอยํางมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แสดงความ
รูส๎ ึก และความคิดเห็นอยํางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข๎อมูลขําวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ
โดย การพูดและการเขียน

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข๎าใจความสัมพันธร๑ะหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และนา
ไปใช๎ได๎อยาํงเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เข๎าใจความเหมือนและแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
และเป๕นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปดโลกทัศน๑ของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ๑ตํางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช๎ภาษาตํางประเทศเป๕นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลีย่ นเรียนรู๎กับสังคมโลก
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร๎องที่ฟ๓ง อํานออกเสียงตัวอักษร คา กลุํมคา ประโยคงํายๆ และบทพูดเข๎าจังหวะงํายๆ
ถูกต๎องตามหลักการอําน บอกความหมายของคาและกลุํมคาที่ฟ๓งตรงตามความหมายตอบคาถามจากการฟ๓งหรืออํานประโยค
บทสนทนาหรือนิทานงํายๆ
 พูดโต๎ตอบด๎วยคาสั้นๆ งํายๆ ในการสื่อสารระหวํางบุคคลตามแบบที่ฟ๓ง ใช๎คาสั่งและ
คาขอร๎องงํายๆ บอกความต๎องการงํายๆ ของตนเอง พูดขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
บอกความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตํางๆ ใกล๎ตัวหรือกิจกรรมตํางๆ ตามแบบที่ฟ๓ง
 พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว จัดหมวดหมูํคาตามประเภทของบุคคล สัตว๑ และสิ่งของตามที่ฟ๓งหรืออําน
 พูดและทาทําประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา บอกชื่อและคาศัพท๑งํายๆ เกี่ยวกับเทศกาล /
วันสาคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 บอกความแตกตํางของเสียงตัวอักษร คา กลุํมคา และประโยคงํายๆ ของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย
 บอกคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
 ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑งํายๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
 ใช๎ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
 มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ (เน๎นการฟ๓ง -พูด)สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาวํางและนันทนาการ ภายในวงคาศัพท๑ประมาณ ๓๐๐ -๔๕๐ คา (คาศัพท๑ที่เป๕น
รูปธรรม)
 ใช๎ประโยคคาเดียว ( One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนาโต๎ตอบตาม
สถานการณ๑ในชีวิตประจาวัน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร๎อง และคาแนะนาที่ฟ๓งและอําน อํานออกเสียงประโยค ข๎อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ
ถูกต๎องตามหลักการอํานเลือก /ระบุประโยคและข๎อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ๑หรือเครื่องหมายที่อํานบอกใจความ
สาคัญและตอบคาถามจากการฟ๓งและอําน บทสนทนา นิทานงํายๆ และเรื่องเลํา

 พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล ใช๎คาสั่ง คาขอร๎อง และให๎คาแนะนา พูด /เขียนแสดงความต๎องการ
ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ๑งํายๆ พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว พูด/เขียนแสดงความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว กิจกรรมตํางๆ พร๎อมทั้งให๎เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ
 พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข๎อมูล
ตํางๆ ที่ฟ๓งและอําน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว
 ใช๎ถ๎อยคา น้าเสียง และกิริยาทําทางอยํางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษา ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษาเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ
 บอกความเหมือน/ความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน และการลาดับ
คาตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกตํางระหวําง เทศกาล งานฉลอง
และประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทย
 ค๎นคว๎า รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํงการเรียนรู๎ และนาเสนอด๎วยการพู
/การเขี
ด ยน
 ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา
 ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ
 มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ )เน๎นการฟ๓ง -พูด-อําน-เขียน)สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดล๎อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวํางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -ขาย และลมฟูาอากาศ ภายในวงคาศัพท๑
ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คา (คาศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรมและนามธรรม)
 ใช๎ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตามบริบทตํางๆ

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

80 ชั่วโมง
80 ชั่วโมง
80 ชั่วโมง
80 ชั่วโมง
๘๐ ชั่วโมง
๘๐ ชั่วโมง

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข๎าใจและตีความเรื่องที่ได๎ฟ๓งและอํานสื่อประเภทตํางๆ และแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล
ชั้นปี
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป. 1
1. ปฏิบัติตามคาสั่งงํายๆ ที่ฟ๓ง
คาสั่งที่ใช๎ในห๎องเรียน เชํน 起立/请坐/ 上
课/下课 / 请安静 / 请跟我读 /
懂了吗 / 懂了 / 谁知道 / 请举
手 / 请一起读 / 请看这边。
2. ระบุตัวอักษรจีนงํายๆ และ ใช๎บํอย เริ่มต๎นจากตัวอักษรจีนตัวเดี่ยวที่เขียนงํายที่สุด
อํานออกเสียงอยําง ถูกต๎อง และ
เชํน 一 / 二/ 三 / 四/ 五/ 六/ 七/
อํานกลุํมคา และประโยคงํายๆ
八/ 九/ 十/人/ 大/ 手/ 山/门/ 木/
อยําง ถูกต๎อง
马/ 车/ 土/ 水/ 火/ 口/ 田/ 牛/ 鸟
/ 鱼/ 心/ 雨/ 白/羊/ 毛/ 虫/了และ
เรียนรู๎ตัวอักษรจีนแบบตัวผสม เชํน 他 / 我/
校/ 吃/ 妈/ 洗 / 筷จนกระทั่งอํานกลุํมคา
และประโยคเดี่ยวได๎ เชํน大山 / 木门 /人
心 /门口有车。/牛羊来吃草。
/ 下雨了，我不去了。/ 她爱
吃水果和蔬菜。
3. ระบุสัทอักษรในภาษาจีน อํานออก พยัญชนะทั้งหมด สระเดี่ยวทั้งหมด และสระผสม
เสียงอยํางถูกต๎อง
เกือบทั้งหมด ที่ใช๎ในภาษาจีน เสียงวรรณยุกต๑ 4
เสียง พยางค๑เสียงเบา อําน ออกเสียงถูกต๎อง
โดยเฉพาะเสียงที่ไมํมีในภาษาไทย เชํน zh ch
sh r 6 6e 6an 6n เรียนรู๎กฎระเบียบตํางๆ
ในการ ใช๎สัทอักษร รวมทั้งการผันเสียงในกรณี
พยางค๑เสียงวรรณยุกต๑ ที่ 3 สองพยางค๑ติดกัน
การผันเสียงของ不
ป.๑

4. เลือกภาพตรงตามความ หมายของ
คา กลุํมคาและ ประโยคที่ฟ๓ง

5. ตอบคาถามจากการฟ๓งเรื่องใกล๎ตวั

คา กลุํมคา และประโยคเกี่ยวกับตัวเลข ตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สัตว๑ ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม
ใกล๎ตัว อาหาร ผลไม๎ และ กิจวัตรประจาวัน
ภายในวงคาศัพท๑ประมาณ 100 คา
บทอํานและบทสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน

ชั้นปี

ป.๒

ป.๒

ป.๓

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
หรือเรื่อง ใกล๎ตัวที่มีภาพประกอบ รวมทั้ง
ประโยคคาถามและคาตอบ เชํน … 是什么？/
这是… /那是… /这不是… /你… 吗？
1. ระบุตัวอักษรจีนที่ใช๎บํอย อํานออก ตัวอักษรจีนตัวเดี่ยวและตัวผสมที่ใช๎บํอย เชํน云/
เสียงอยํางถูกต๎อง และอํานกลุํมคาและ 很/美/近/也/狗/看/女/百ประโยค
ประโยคอยํางถูกต๎อง
เดี่ยวที่มีสํวนขยายชนิดตํางๆ เชํน
บทขยาย
นามที่ใช๎的เพื่อแสดงความเป๕นเจ๎าของ เชํน 我
的笔/谁的桌子/我们的中文老
师บทขยายบทกริยา เชํน山很… 。/我很
爱… 。/我不想吃… 。/我也饿了
。/他们都不… 。/他早上来。/
晚上你做… 吗？/我和妹妹一块
儿去… 。
2. ระบุสัทอักษรในภาษาจีน เขียนและ พยัญชนะทั้งหมด สระเดี่ยวและสระผสมทั้งหมดที่
อํานออกเสียง อยํางถูกต๎อง
ใช๎ในภาษา จีน อํานออกเสียงถกูต๎อง โดยเฉพาะ
เสียงหํอลิ้นที่ตามหลัง พยางค๑ เชํน 哪儿/这
儿/一块儿/小孩儿เรียนรู๎กฎระเบียบ ตํ
างๆ ในการใช๎สัทอักษร รวมทั้งการผันเสียงของ
一
3. เลือกภาพตรงตามความหมายของคา คา กลุํมคา และประโยคเกี่ยวกับจานวน ตนเอง
กลุํมคาและประโยคที่ฟ๓ง
ครอบครัว โรงเรียน ประเทศ ธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหาร การซื้อของ และ
กิจวัตรประจาวันภายในวงคาศัพท๑สะสม ประมาณ
250 คา
4. ตอบคาถามจากการฟ๓ง เรื่องใกล๎ตัว บทอํานและบทสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน
หรือเรื่องใกล๎ ตัวที่มีภาพประกอบ รวมทั้งประโยค
คาถามและคาตอบ เชํน 渴不渴？/他是
不是… ？/她是谁？/她是… 。/你
也…
吗？/我们都很… 。/… 做什么工
作？/你叫什么名
字？/我叫… 。/你是哪国人？/…
多少钱一… ？/… 在哪里？
1. ปฏิบัติตามคาสั่งและคาขอร๎องที่ฟ๓ง คาสั่งและคาขอร๎องที่ได๎ฟ๓งหรืออําน เชํน 你看
หรืออําน
！/请你来帮帮我！/你回家休

ชั้นปี

ตัวชี้วัด

2. เลือก/ระบุภาพตรงตามความหมาย
ของกลุํมคา และประโยคที่ฟ๓ง

3. ตอบคาถามจากการฟ๓งหรือ อําน
ประโยค บทสนทนางํายๆ

ป.๔

1. ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร๎อง
และคาแนะนาที่ฟ๓งหรืออําน

2. เลือก/ระบุภาพตรงตาม ความหมาย
ของประโยค และข๎อความที่ฟ๓งหรือ
อําน

3. ตอบคาถามจากการฟ๓งหรือ
อํานประโยค บทสนทนางํายๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
息休息吧！/您先去睡觉吧！/
你也跟我们一块儿去，好吗
？
กลุํมคาประโยค และความหมายเกี่ยวกับเวลา
(กี่โมง) วันเดือน ปี ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่ง
แวดล๎อมใกล๎ตัว อาหารการกิน และกิจวัตร
ประจาวันภายในวงคาศัพท๑สะสมประมาณ 400
คา
บทอํานและบทสนทนา คาถามและคาตอบ
เกี่ยวกับใจความ สาคัญของเรื่อง เชํน ใคร ทาอะไร
ที่ไหน เมื่อไหรํ อยํางไร… 上，下，里有
… /… （不）能… /几点了？/… 点…
分
/… 几月几号星期几？/从… 来/去
… 做什么？/… 在哪儿… ？/… 了吗
？/… 还没有… /… 正在… /你怎么…
？
คาสั่ง คาขอร๎อง และคาแนะนาที่ใช๎ทั้งในและนอก
โรงเรียน เชํน 你问吧！/起立！/坐
下！/请告诉老师… /你应该… /
请您… ！/你进去坐吧！/请用
汉语… ！
กลุํมคา ประโยค และความหมายเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน สอบถามจานวน ความสามารถ
อากาศ น้าหนักตัว ความสูง การเดินทาง การ
คานวณ การซื้อของตํอราคา ตาแหนํงที่ตั้ง ถาม
สาเหตุ บอกเหตุผล และกิจวัตรประจาวันภายใน
วง คาศัพท๑สะสมประมาณ 570 คา
ข๎อความ และบทสนทนา คาถามและคาตอบ
เกี่ยวกับใจความ สาคัญของเรื่อง เชํน ใคร ทาอะไร
ที่ไหน เมื่อไหรํ อยํางไร ทาไม 学到… /… 了没
有？/先… ，然后… /我会… /… 了一
个/在什么地方… ?/什么时候… ?/
已经… /就… /有多… / 为什么… /因

ชั้นปี
ป.๕

ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
为… /一加二等于几？
1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร๎อง
คาสั่ง คาขอร๎อง และคาแนะนาที่ใช๎ทั้งในและนอก
และคาแนะนาที่ฟ๓งและอําน
โรงเรียน เชํน请小兰… ！/麻烦你一
下儿！/你也来… 吧！/ 请同学
们多多… ！/你应该… 。/很不应
该！/ 请教我… ！/别… ！
2. เลือก/ระบุภาพตรงตาม ความหมาย กลุํมคา ประโยค ข๎อความ และความหมาย
ของประโยค และข๎อความที่ฟ๓งหรือ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช๎โทรศัพท๑ การ
อําน
ถามทาง การต๎อนรับเพื่อนใหมํ การเปรียบเทียบ
การแนะนาตนเองตํอผู๎คน การเที่ยวสวนสัตว๑ การ
นัดกับเพื่อน กีฬา ทิศทาง งานอดิเรก และกิจวัตร
ประจาวัน ภายในวงคาศัพท๑สะสมประมาณ 780
3. บอกใจความสาคัญและ ตอบคาถาม ข๎อความ บทสนทนา คาถามและคาตอบเกี่ยวกับ
จากการฟ๓งและ อํานบทสนทนา
ใจความ สาคัญของเรื่อง เชํน ใคร ทาอะไร ที่ไหน
และเรื่อง สั้นๆ
เมื่อไหรํ อยํางไร ทาไม ได๎หรือไมํได๎ ขนาดไหน
妈妈给我们做… 。/我想请你…
。 /他可以… 。/他跟… 一样。/
他的电话号码是多少？/
去… 怎么走？/我比你… 。/请允
许我… 。/… 极了！/ 门关着。/
是… 的/连… 都…
1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร๎องและ
คาสั่ง คาขอร๎อง และคาแนะนาที่ใช๎ทั้งในและนอก
คาแนะนาที่ฟ๓งและอําน
โรงเรียน เชํน吃饭以前要洗手！/你
可以… ！/让我们… 吧！/ 请告诉
… ！/再好好… 一… ！/请代我向…
问好！！/我们一定要… ！/把
你的… 借给我… ！/今天你不能…
/别担心
2. เลือก/ระบุประโยค หรือ ข๎อความ
ประโยค ข๎อความ นิทาน และความหมายเกี่ยวกับ
สั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อม ชั้นเรียน การใช๎เงิน ตัวอักษรจีน
หรือเครื่องหมาย ที่อําน
ประเทศ เรื่องตลก การเรียน การสอน การหาหมอ
อาหารการกิน ฯลฯ ภายในวงคาศัพท๑ สะสม
ประมาณ1040 คา(คาศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรมและ
นามธรรม)
3. บอกใจความสาคัญและ ตอบคาถาม ข๎อความ และบทสนทนา คาถามและคาตอบ

ชั้นปี

ตัวชี้วัด
จากการฟ๓ง และอํานบทสนทนา
นิทานงํายๆ และเรื่องสั้นๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เกี่ยวกับใจความ สาคัญของเรื่อง เชํน ใคร ทาอะไร
ที่ไหน เมื่อไหรํ อยํางไร ทาไม ได๎หรือไมํได๎ ขนาด
ไหน ถูกกระทา ฯลฯ 这件事使… 。/一
些人坐在… 。/他把门… 。/房间
被… 。/我向他… 。/他为… 。/多
么… 。/我们认真地… 。
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษา ในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร พร๎อมแสดงความรู๎สึกและความ คิดเห็น
อยํางมีประสิทธิภาพ
ชั้นปี
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑
1. พูดโต๎ตอบด๎วยคาสั้นๆ งํายๆ ในการ
บทสนทนาที่ใช๎ในการทักทาย กลําวลา
สื่อสารระหวํางบุคคล ตามแบบที่ฟ๓ง
ขอบคุณ ขอโทษ เชํน你好！/你们
好！/老师好！/同学们好！
/ 再见！/谢谢！/不客气！/
请坐！
2. ใช๎คาสั่งงํายๆ ตามแบบที่ฟ๓ง
คาสั่งที่ใช๎ในห๎องเรียน
3. บอกการกระทาตามแบบที่ฟ๓ง
คาศัพท๑ กลุํมคา และประโยคที่ใช๎บอกการ
กระทา เชํน 牛下水。/鸟吃鱼和
虫。/有人上车，有人下车
。/
我吃饭。/我回来了。/ 他
喝水。/我去… 。/ 爸爸回家
吃饭。/你坐什么车去？
4. พูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆ เกี่ยวกับ
ประโยคที่ใช๎ร๎องขอ และให๎ข๎อมูลงํายๆ
เรื่องราวหรือสิ่งที่ชอบตาม แบบที่ฟ๓ง
เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ เชํน 我爱… 。/我喜
欢读… 。/你喜欢吃什么？/
他爱吃… 。/弟弟喜欢用… 。
ป. 2 1. พูดโต๎ตอบด๎วยคาหรือประโยค สั้นๆ
บทสนทนาที่ใช๎ในการทักทาย ถามสารทุกข๑
งํายๆ ในการสื่อสาร ระหวํางบุคคล
สุกดิบ ถาม จานวน อายุ เชํน 早上好
ตามแบบที่ฟ๓ง
！/晚上好！/你好吗？/ 我
也很好。/谢谢你！/你饿不
饿？/你有几本… ？/
你几岁了？
2. บอกความต๎องการงํายๆ และการกระทา ประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการและการ
ตามแบบที่ฟ๓ง
กระทา เชํน我买… 。/我想… 。/我
很想… 。/我喜欢吃… 。/ 我

ชั้นปี
ป.๒

ป. 3

ชั้นปี
ป.๓

ป.๔

们都学… 。
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
3. พูดขอและให๎ข๎อมูลงาํยๆ เกี่ยวกับตนเอง ประโยค/ข๎อความที่ใช๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและคนใน ครอบครัว我是… 国人
。/我信仰… 教。/你几岁了
？ /我读… 年级。/我姓… ，
叫… 。/你有几个… ？
1. พูดโต๎ตอบด๎วยคาหรือประโยค งํายๆ
บทสนทนาที่ใช๎ในการทักทาย กลําวลา
ในการสื่อสารระหวํางบุคคล
ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข๎อความที่ใช๎
แนะนาตนเอง เชํน 对不起！/ 很
对不起！/没关系！/很高兴
认识您！/请进！/ 李先生/
陈老师/请你去我家玩，好
吗？/
2. บอกความต๎องการงํายๆ และ
ประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการและการ
การกระทาตามแบบที่ฟ๓ง
กระทา เชํน
我很喜欢玩…
。/我想看… 。/你想当… 。/
我想回家… 。/我… 了。/我游
过… 。/ 我正在… 。
3. ใช๎คาสั่งและคาขอร๎องงํายๆ
คาสั่งและคาขอร๎อง เชํน来跟爸爸说
ตามแบบที่ฟ๓ง
说。/你先说吧！/ 快去睡
觉吧！/饿了来吃饭！/… ，
好吗?/
4. พูดขอและให๎ข๎อมูลงาํยๆ เกี่ยวกับตนเอง ประโยค/ข๎อความที่ใช๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
และเรื่องใกล๎ตวั
ตนเอง และเรื่องที่ ใกล๎ตัว เชํน 我是… 人
。/我从… 来。/你… 几年了？
/ 我家有… 口人。/我是… 年
级… 班的学生。/我在… 学校
读书。/现在… 点了。/今天…
月… 号星期… 。
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
5. บอกความรู๎สึกของตนเอง เกี่ยวกับ
คาและประโยคที่ใช๎แสดงความรู๎สึก เชํน我
สิ่งตํางๆ ใกล๎ตัว หรือ กิจกรรมตํางๆ
很高兴。/ 我… 了。/很好玩
。/不太… 。/真是… ！
1. พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวําง

บทสนทนาและข๎อความเกี่ยวกับการแนะนา

บุคคล

2. ใช๎คาสั่ง คาขอร๎อง และคาขออนุญาต

ชั้นปี
ป.๔

ตนเอง การเรียน การสอน การถามทาง การ
เปรียบเทียบ การใช๎โทรศัพท๑ การ นัดกับ
เพื่อน ทิศทาง งานอดิเรก เชํน学到第
几课了？/ 记住了吗？/吃
了一碗粥。/他会… 。/前边
是… 。/
什么时候去… ？/在什么地
方… ？/你有多… ？/ 你为什
么… ？/因为我… 。/… 得很快
。
คาสั่ง คาขอร๎อง และคาขออนุญาต เชํน 请
你教教我。/ 起立！/坐下
！/请告诉… ！/下面我们… 。
/
我有一件事想… 。/快去快
回！/请等一会儿！/ 你应
该… 。/请你帮… ！/… ，行吗
？

3. พูด/เขียนแสดงความต๎องการ ของตนเอง ประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการและขอ
และขอความชํวย เหลือในสถานการณ๑ ความชํวยเหลือใน สถานการณ๑งํายๆ เชํน我
งํายๆ
想再… 。/请你… ，好吗？/
请你帮… 。/… ，行吗？
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
4. พูด/เขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับ ประโยค/ข๎อความที่ใช๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง สถานที่ และ เรื่องทั่วไป
ตนเอง สถานที่ ชีวิต ประจาวัน และเรื่อง
ทั่วไป เชํน我有一米二九。/ 我
有三十二公斤。/我家养了
… 。/我会… 。/
我… 得很好。/什么动物最…
？/我最喜欢… 。/ 桌子的…
边有… 。/天气怎么样？/… 离
… 很近。/
5. พูดแสดงความรู๎สึกของตนเอง เกี่ยวกับ คาและประโยคที่ใช๎แสดงความรู๎สึก เชํน我
เรื่องตํางๆ และ กิจกรรมตํางๆ
觉得… 。/ 我还没有… 。/我

ป. 5

1. พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล

2. ใช๎คาสั่ง คาขอร๎อง คาขออนุญาต และ
ให๎คาแนะนางําย
ชั้นปี
ป. 5

ตัวชี้วัด
3. พูด/เขียนแสดงความต๎องการ ขอความ
ชํวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธให๎
ความชํวยเหลือ ในสถานการณ๑งํายๆ

4. พูด/เขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน สถานที่
และเรื่องทั่วไป

5. พูด/เขียนแสดงความรู๎สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ และ กิจกรรมตํางๆ

最喜欢… ！/你觉得… 吗？/
真… ！
บทสนทนาและข๎อความเกี่ยวกับการเรียน
การสอน การใช๎โทรศัพท๑ การถามทาง
การต๎อนรับเพื่อนใหมํ การเปรียบเทียบ การ
แนะนาตนเอง การเที่ยวสวนสัตว๑ การนัด
เพื่อน กีฬา ทิศทาง งานอดิเรก และกิจวัตร
ประจาวัน เชํน祝你… ！/我可以…
。/他的… 号码是多少？/ 去
… 怎么走？/她是新来的… 。/
我比她… 。/ 请同
学们多多… ！它们又… 又… 。
/同学们坐着… 。/ 你有什么
爱好？/是… 告诉我的。/别
躺在床上… 。
คาสั่ง คาขอร๎อง คาขออนุญาต และ
คาแนะนาที่มี 1-2 ขั้นตอน
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการ ขอความชํวย
เหลือ ตอบรับ และปฏิเสธให๎ความชํวยเหลือ
เชํน我想请你… ！/ 我想约你…
。/请多多… ！/请教我… ！ /
没问题！/ 行啊！
ประโยค/ข๎อความที่ใช๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน สถานที่
ชีวิตประจาวัน และเรื่องทั่วไป เชํน 我的
爱好是… 。/我可以… 。/他的
电话号码是… 。
/他是新来的… 。/教室里很…
。/我比她… 。/个子
这么高。/去… 怎么走？/要
坐几路车？/吃的东西… / 停
车的地方… 。
คาและประโยคที่ใช๎แสดงความรู๎สึก และการ
ให๎เหตุผล เชํน ชอบ ไมํชอบ ดีใจ เสียใจ มี

พร๎อมให๎เหตุผล สั้นๆ ประกอบ

ป. 6

1. พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล

ชั้นปี
ป.๖

ตัวชี้วัด
2. ใช๎คาสั่ง คาขอร๎อง คาขออนุญาต
และให๎คาแนะนา งํายๆ

ความสุข เศร๎า 今天我真… ！ /他
觉得很… 。/大家非常喜欢…
。/我太… 了！/ 因为… 。/所
以… 。/可惜… 。/
บทสนทนาและข๎อความที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎
อม ชั้นเรียน การใช๎เงิน ตัวอักษรจีน
ประเทศ เรื่องตลก การเรียนการ สอน การ
หาหมอ อาหารการกิน เรื่องใกล๎ตัว และ
กิจวัตร เชํน这里空气新鲜。/花
开着。/把… 打开。/… 被我
们擦干净了。/她教我… 。/
我真为… 高兴
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
คาสั่ง คาขอร๎อง คาขออนุญาต และ
คาแนะนาที่มี 2-3 ขั้นตอน เชํน … 以前
要… ！/如果… ，你可以… 。/
如果… ，就… 。/怎么能… ，
只能… ！/请你… 一下儿！ /
下面请大家… ！/我们一定
要… ！ /只要… ，就… 。

3. พูด/เขียนแสดงความต๎องการ ขอความ
ชํวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ
ให๎ความชํวยเหลือ ในสถานการณ๑
งํายๆ

ประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการ ขอความชํวย
เหลือ ตอบรับ และปฏิเสธให๎ความชํวยเหลือ
เชํน我真希望… ！/请你向… 介
绍一下儿！/我一定会… ！/
请把你的… 借给我… ！/您放
心吧，我不会… 的。

4. พูด/เขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับ
ตนเอง ชั้นเรียน การ เรียน ประเทศ
สิ่งแวดล๎อม และเรื่องทั่วไป

ประโยค/ข๎อความที่ใช๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ชั้นเรียน การเรียน ประเทศ สิ่ง
แวดล๎อม และเรื่องทั่วไป เชํน公园里种
着很多… 。/我家附近有… 。/
陈老师教我们… 。
/我们都是… 的好学生。/泰
国位于… 。/我对… 最
感兴趣。/我特别喜欢吃…

。/去… 怎么走？/ 要坐几路
车？/吃的东西… /停车的地
方… 。

ชั้นปี

มาตรฐาน ต 1.3

ตัวชี้วัด
5. พูด/เขียนแสดงความรู๎สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ และ กิจกรรมตํางๆ
พร๎อมให๎เหตุผล สั้นๆ ประกอบ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
คาและประโยคที่ใช๎แสดงความรู๎สึก และการ
ให๎เหตุผล เชํน ชอบ ไมํชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศร๎า ฯลฯ 我真希望… ！/
越想越… 。/你真… ！/… ，心
里觉得特别
温暖。/我们班就像一个…
。/… 工作很辛苦，我
要… 。/这本书很好，因为…
。/这个字太… 了！/
你们真是太… ！/现在还… 着
呢！/我觉得… 特别难。/我
们应该互相… 。/只要… ，就
…。

นาเสนอข๎อมูลขําวสาร ความคิดรวบยอด รวมถึงความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ
โดยการพูดและการเขียน
ชั้นปี
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑
1. พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองบุคคล
คาและประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎
ใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตวั
ข๎อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง บุคคลใกล๎ตัว และ
เรื่องใกล๎ตัว เชํน สมาชิกครอบครัว อาหาร
การกิน ตัวเลข
ป. 2
1. พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับจานวน ตนเอง
คาและประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎
บุคคลใกล๎ตัวและเรื่อง ใกล๎ตวั
ข๎อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง บุคคลใกล๎ตัวและ
เรื่องใกล๎ตัว เชํน อายุ ชั้นเรียน ชื่อ สัญชาติ
ศาสนา สมาชิกครอบครัว อาหารการกิน การ
เรียน จานวน
2. แสดงความคิดเห็นโดยการพูด และ
แสดงความรู๎สึกความเป๕นคนไทย เชํน我热
การเขียน
爱… 。/ 我们都很热爱… 。/
我们信仰… 教。

ชั้นปี
ป. 3

ป. 4

ป. 5

ตัวชี้วัด
1. พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองบุคคล
ใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตวั

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
คาและประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง บุคคลใกล๎ตัว และ
เรื่องใกล๎ตัว เชํน ครอบครัว สิ่งที่ ชื่นชอบ
โรงเรียน การเรียน เวลา(กี่โมง) วันเดือนปี
ตาแหนํง ของสิ่งตํางๆ อาหารการกิน ห๎อง
นอนของตนเอง

2. แสดงความคิดเห็นโดยการพูดและ
การเขียน

แสดงความคิดเห็นในเรื่องใกล๎ตัวบางเรื่อง
เชํน工作很累/ 都不太难，也
都不太容易。/… 和… 都很可
爱。/ 我想跟妈妈一样，当
一个好… 。

1. พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง
บุคคลใกล๎ตัวและเรื่อง ใกล๎ตวั

ประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว
เชํน ความสูง น้าหนัก ความสามารถ การ
เรียนการสอน การสอบถามจานวนดินฟูา
อากาศ ฤดู การเดินทาง สาเหตุและเหตุผล
ตาแหนํง ของสิ่งตํางๆ และกิจวัตรประจาวัน

2. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นงํายๆ
เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ

แสดงความคิดเห็นในเรื่องใกล๎ตัวบางเรื่อง
เชํน 你们都很… 。/… 最好吃。
/又… 又… /自己的事应该… 。
/早起早睡身体好。/… 真漂
亮！

1. พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง
บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตวั

ประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว
เชํน วันเกิด ความสามารถ กีฬา ทิศทาง ถาม
ทาง ประเทศเพื่อนบ๎าน สถานที่ รูปรําง
หน๎าตาการเปรียบเทียบ การแนะนาตนเอง
งานอดิเรก สาเหตุและเหตุผล ตาแหนํงของ
สิ่งตํางๆ และกิจวัตร ประจาวัน

ชั้นปี

ป. 6

ตัวชี้วัด
2. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นงํายๆ
เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ

1. พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง
บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตวั

2. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นงํายๆ
เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
เรื่องตํางๆ ที่ใกล๎ตัว เชํน我同意。/想
不到… 。/他一定… 。/… 不错
。/… 比… 。/… 极了！/… 不应
该。/可能是因为… 。/这样
对… 不好。
ประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว
เชํน สิ่งแวดล๎อม ทาความ สะอาดห๎อง ชั้น
เรียน การเรียน ตัวอักษรจีน หาหมอ อาหาร
การกิน การใช๎เงิน ประเทศไทย และกิจวัตร
ประจาวัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
เรื่องตํางๆที่ใกล๎ตัว เชํน公园就像是…
。/你一定可以… 。/一定会…
。/ 怎么能… ？/对… 很好。/
真是很… ！/ 怎么能… ？ /也
好，… 。/比较… 。/只要… ，
就… 。

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
และนาไปใช๎ได๎อยํางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ชั้นปี
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑
1. พูดและทาทําประกอบตามวัฒนธรรม
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เชํน การใช๎
ของเจ๎าของภาษา
สีหน๎า ทําทางประกอบ การพูด ขณะแสดง
ความผูกพันระหวํางคนในครอบครัว การ
ทักทาย การต๎อนรับแขก การโบกมือ การ
ปฏิเสธ
ชั้นปี
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๒
1. พูดและทาทําประกอบตามวัฒนธรรม วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เชํน การใช๎สีหน๎าทํ
ของเจ๎าของภาษา
าทางประกอบ การพูดขณะแนะนาตนเอง การ

ป. 3

2. เข๎ารํวมกับกิจกรรมทาง ภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
1. พูดและทาทําประกอบตาม มารยาท
สังคม/วัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษา

2. เข๎ารํวมกับกิจกรรมทาง ภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
ป. 4

ป. 5

1. พูดและทาทําประกอบตาม มารยาท
สังคม/วัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษา

2. เข๎ารํวมกับกิจกรรมทาง ภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
1. ใช๎ถ๎อยคา น้าเสียง และกิริยาทําทาง
อยํางสุขภาพ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา

ทักทาย การโบกมือ การปฏิเสธ
เข๎ารํวมกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชํ
น ขับร๎องเพลง เด็ก你拍一，我拍一
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เชํน
การใช๎สีหน๎า ทําทางประกอบการพูดขณะ
แนะนาตนเอง การแนะนาผู๎อื่นให๎ รู๎จักกัน การ
ทาความรู๎จักกัน การทักทาย การสัมผัสมือ การ
เชื้อเชิญผู๎อื่น การแสดงความเกรงใจ ฯลฯ
เข๎ารํวมกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชํ
น ขับร๎องเพลงเด็ก 数青蛙。/祝你生
日快乐！
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เชํน
การใช๎สีหน๎า ทําทางประกอบการพูด ขณะ
แนะนาตนเอง การชมเชย การขอความชํวย
เหลือ การต๎อนรับแขก การซื้อของตํอราคา
เข๎ารํวมกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชํ
น แยํงตอบคาถามตามเนื้อหาที่เรียน
ใช๎ถ๎อยคา ัาเสี
น๎ ยง และกิริยาทําทางอยําง
สุขภาพตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ๎
าของภาษา เชํน การเชิญชวน
การกลําวอวยพร การแสดงอาการตอบรับ การ
พูดคุยทางโทรศัพท๑ การถามทาง การแนะนา
ตนเอง การนัดกับเพื่อน การสอบถาม ข๎อมูลของ
คนอื่น

ชั้นปี

ตัวชี้วัด
2. เข๎ารํวมกับกิจกรรมทาง ภาษาและ
วัฒนธรรมตาม ความสนใจ

ป. 6

1. ใช๎ถ๎อยคา น้าเสียง และกิริยาทําทาง
อยํางสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา

2. เข๎ารํวมกับกิจกรรมทาง ภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เข๎ารํวมกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เชํน งานฉลองวันเกิด การเปรียบเทียบสิ่ง
ตํางๆ ที่ใกล๎ตัว
ใช๎ถ๎อยคา น้าเสียง และกิริยาทําทางอยําง
สุภาพตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา เชํน ชมเชย ตํอวํา เชิญชวน
แสดงความไมํพอใจ ปลอบใจ ขอโทษ แสดง
ความถํอมตน
เข๎ารํวมกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เชํน เลํานิทาน เลําเรื่องตลกขบขัน แนะนา
อาหารไทย

มาตรฐาน ต 2.2 เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม
ชั้นปี
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป. 1 1. บอกความเหมือน/ ความแตกตําง
เข๎าใจลักษณะความเป๕นอักษรภาพ ซึ่งเป๕น
ระหวํางตัวอักษรจีนกับ ตัวอักษรไทย
ลักษณะพิเศษของ ตัวอักษรจีน และตํางกับ
ตัวอักษรไทยอยํางสิ้นเชิง โดยเริ่มต๎นจาก
ตัวอักษรจีนตัวเดี่ยวงํายๆ แตํมีความถี่การใช๎
งานสูงสุดจานวน 20 กวําตัว(โดยมีอักษร
ภาพโบราณประกอบตัวเขียนป๓จจุบันเพื่อให๎
เห็น วิวัฒนาการอยํางเป๕นรูปธรรม) เชํน 人
/大/手/山/门/木/马/车 /土/
水/火/口/田/牛/鸟/鱼/心/雨/
白/黑/羊/毛/虫/了เรียนรู๎
กฎระเบียบในการเขียนตัวอักษรจีน
2. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน
อันดับแรก อาศัยการเรียงคาของคาผสม
การลาดับคาตามโครงสร๎างประโยค
และกลุํมคาเพื่อชี้ให๎เห็นวํา คาขยายต๎องอยูํ
ระหวํางภาษาจีนและภาษาไทย
หน๎าคาที่ถูกขยาย ซึ่งเป๕นกฎเหล็กของ
ชั้นปี
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ภาษาจีน และตรงกันข๎ามกับภาษาไทย เชํน
大山/小马/木门/马车/老人 /
火车/我们/你妈妈/ อันดับที่สอง
อาศัยประโยคสั้นๆ งํายๆ แสดงให๎เห็นการ
เรียงคาในประโยค หรือโครงสร๎างของ

ป. 2

ชั้นปี
ป. 3

3. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน
การใช๎เครื่องหมายวรรค ตอนระหวําง
ภาษาจีนกับภาษาไทย
1. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน
การลาดับคาตามโครงสร๎าง ประโยค
ระหวําง ภาษาจีนและภาษาไทย

ตัวชี้วัด
1. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน
การลาดับคาตามโครงสร๎าง ประโยค
ระหวําง ภาษาจีนและภาษาไทย

ประโยค พื้นฐานในภาษาจีน ซึ่งเหมือนกับ
ภาษาไทย คือ บทประธาน + บทกริยา +
บทกรรม เชํน他喝水。/大鱼吃
小鱼。/ 老人有白马。/他
爱吃鱼。
ในภาษาจีนมีการใช๎เครื่องหมายวรรคตอน
จานวนมาก และ หลากหลาย เชํน ，。
？！、（）
กรณีการใช๎คากริยาวิเศษณ๑(เป๕นบท
ขยายบทกริยา) ในภาษา จีน คากริยาวิเศษณ๑
ต๎องวางอยูํหน๎าบทกริยาโดยไมํมีข๎อยกเว๎น
ขณะที่ภาษาไทยมีทั้งอยูํหน๎าหรือหลังบท
กริยา เชํน 爸爸不在家。/我没
有姐姐。/我们都学中文。/
我妈妈很美。/我们学校一
共有多少个学生？。/他们
一块儿来。
กรณีประโยคมีบทขยายบทกริยาชนิด
บอกเวลาหรือวิธีการใน ภาษาจีน บทขยาย
บทกริยาต๎องวางอยูํหน๎าบทกริยาโดยไมํมี ข๎
อยกเว๎น ขณะที่ภาษาไทยมีทั้งอยูํหน๎า(กรณี
บอกเวลา)หรือหลัง บทกริยา เชํน他早上
来。/晚上你做作业吗？/我
和妹妹一块儿去学校
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
กรณีประโยคมีบทขยายบทกริยาชนิด
บอกสถานที่(ที่อาศัยคา บุพบทนาเข๎า)หรือ
วิธีการ ในภาษาจีน บทขยายบทกริยาต๎องวา
งอยูํ หน๎าบทกริยา ขณะที่ภาษาไทยอยูํหลัง
บทกริยา เชํน我从北京来。/她
在中学当老师。/儿子跟爸
爸回英国了。
กรณีการปฏิเสธการกระทาหรือ
เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นแล๎วนั้น โครงสร๎าง
ประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทยเหมือนกัน
เชํน她没有问我。/妹妹还没

ป. 4

1. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน
การลาดับคาตามโครงสร๎าง ประโยค
ระหวําง ภาษาจีนและภาษาไทย

ป. 5

1. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน
การลาดับคาตามโครงสร๎าง ประโยค
ระหวําง ภาษาจีนและภาษาไทย

ชั้นปี

ป. 6

ตัวชี้วัด

1. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน
การลาดับคาตามโครงสร๎าง ประโยค
ระหวําง ภาษาจีนและภาษาไทย

有做作业。/他们没有学过
中文。
กรณีอาศัย怎么ถามวิธีการ 怎么ต๎
องอยูํข๎างหน๎าคากริยา ซึ่งตํางกับภาษาไทย
เชํน 东西怎么送去？/她怎么
认识你？
กรณีใช๎了มีทั้งที่เหมือนและตํางกับ
ภาษาไทย ที่เหมือนคือ สํวนใหญํจะอยูํท๎าย
ประโยค เชํน 天黑了。/他来我
就不去了。แตํจะตํางเมื่ออยูํกลาง
ประโยค เชํน 猫吃了一条鱼。/
我看见了三只鸟。
กรณีใช๎的เชื่อมโยงสํวนขยายที่เป๕
นคากริยา กริยาวลี หรืออนุ ประโยค กับ
คานามที่ถูกขยาย สํวนขยายต๎องอยูํข๎างหน๎า
ซึ่งจะ สลับกันกับภาษาไทย เชํน 吃的
东西/认识的人รูปประโยค
เปรียบเทียบในภาษาจีนใช๎比การเรียงคา
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตํางกับ ภาษาไทย เชํน 我比你高。
รูปประโยคเน๎นใช๎是… 的ภาษาไทยไมํมีรูป
ประโยคนี้ เชํน 我是昨天到的。
อเนกรรถประโยคทีใ่ ช๎คาสันธานเชํัอม
โยงนั้นใกล๎เคียงกับ ภาษาไทยมาก เชํน 只
要… ，就… 。/不仅… ，而且…
。/虽然… ，但是… 。
รูปประโยคเน๎นบทกรรมและผลจากการ
กระทาที่ใช๎把นั้น ไมํ สามารถหารูป
ประโยคที่ใกล๎เคียงกันในภาษาไทยได๎ เชํน
我把门关了。
รูปประโยคกรรมคูํมีทั้งสํวนที่เหมือน
และตํางกับภาษาไทย เชํน 我送朋友
两本书。

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ๑กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น และเป๕นพื้นฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู๎ และเปดโลกทัศน๑

ชั้นปี
ป. 1

ตัวชี้วัด
1. บอกคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎อื่น

ป. 2

1. บอกคาศัพท๑และประโยคที่เกี่ยวข๎อง
กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น

ป. 3

1. บอกคาศัพท๑และประโยคที่เกี่ยวข๎อง
กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น

ชั้นปี
ป. 4

ป. 5

ป. 6

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
คาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับคณิตศาสตร๑ เชํน
一 /二 /三 /四 / 五 /六 /七 /
八 /九 /十
คาศัพท๑และประโยคที่เกี่ยวข๎องกับสังคม
ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เชํน 宗
教 / 佛教 / 伊斯兰教 /
你信仰什么宗教？
คาศัพท๑และประโยคที่เกี่ยวข๎องกับสังคม
ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เชํน长城
/玉佛寺

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ค๎นคว๎า รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎อง
คาศัพท๑และประโยคที่เกี่ยวข๎องกับ
กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น และนาเสนอ คณิตศาสตร๑ เชํน
加/加法/减/
ด๎วยการพูดหรือเขียน
减法/等于/零/… 加… 等于多
少？
คาศัพท๑และประโยคที่เกี่ยวข๎องกับวิทยา
ศาสตร๑ เชํน季节 /热季/雨季/凉
季/天气/一年有三个季节
1. ค๎นคว๎า รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎อง
คาศัพท๑และประโยคที่เกี่ยวข๎องกับภูมิ
กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น และนาเสนอ ศาสตร๑ กีฬา เชํน 东南西北/… 国/…
ด๎วยการพูดหรือเขียน
边/… 球/比赛
1. ค๎นคว๎า รวบรวมคาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎อง
คาศัพท๑และประโยคที่เกี่ยวข๎องกับ
กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น และ
อาหารการกิน โรคภัย ไข๎เจ็บ ตัวอักษร เชํน
นาเสนอด๎วยการพูดหรือเขียน
酸甜苦辣咸/ 酸辣虾汤 / 凉
拌菜/ 感冒 / 发烧/头疼

สาระที่ 4ภาษากับความสัมพันธ๑กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ๑ตํางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ชั้นปี
ป. 1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑งํายๆ ที่ เกิดขึ้นทั้ง การใช๎ภาษาในการฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑
ในห๎องเรียน และ นอกห๎องเรียน
งํายๆ ทีเ่ กิดขึ้นทั้ง ในห๎องเรียน และนอกห๎อง
เรียน เชํน ทักทาย คุยเลํน

ป. 2

ป. 3
ชั้นปี

ป. 4

ป. 5

ป. 6

มาตรฐาน ต 4.2
ชั้นปี
ป. 1

ป. 2

ป. 3

ชั้นปี

1. ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑งํายๆ ที่ เกิดขึ้นทั้ง การใช๎ภาษาในการฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑
ในห๎องเรียน และ นอกห๎องเรียน
งํายๆ ทีเ่ กิดขึ้น ทั้งในและนอกห๎องเรียน เชํน
ทักทาย คุยเลํน ทาความรู๎จัก ซื้อของ
1. ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑จริงที่ เกิดขึ้นทั้งใน การใช๎ภาษาในการฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑
และนอกห๎องเรียน
งํายๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในและนอกห๎องเรียน เชํน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ทักทาย คุยเลํน แนะนาผู๎อื่นให๎ รู๎จักกัน เชิญ
ชวน สอบถาม
1. ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑จริงที่ เกิดขึ้นทั้ง การใช๎ภาษาในการฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑
ในห๎องเรียน และ นอกห๎องเรียน
งํายๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในและนอกห๎องเรียน เชํน
การเรียนการสอนวิชาตํางๆ ใน ห๎องเรียน
ทาความเคารพครู การนัดหมาย การกลําวขอ
โทษ การตํอราคา
1. ฟ๓ง พูด และอําน/เขียนใน สถานการณ๑ การใช๎ภาษาในการฟ๓ง พูด อํานและเขียนใน
จริงที่เกิดขึ้นทั้งใน และนอกห๎องเรียน
สถานการณ๑งํายๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอก
ห๎องเรียน เชํน การเชิญชวน การนัดเพื่อน
การคุยกันทางโทรศัพท๑ การถามทาง การ
ต๎อนรับเพื่อนใหมํ การเปรียบเทียบ
1. ฟ๓ง พูด และอําน/เขียนใน สถานการณ๑ การใช๎ภาษาในการฟ๓ง พูด อํานและเขียนใน
จริงที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกห๎องเรียน
สถานการณ๑ งํายๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอก
ห๎องเรียน เชํน การโต๎แย๎ง การตํอวํา การ
ชมเชย การรอคอย การเชิญชวน การหาหมอ
ใช๎ภาษาตํางประเทศเป๕นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลีย่ นเรียนรู๎กับสังคมโลก
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวม
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
คาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตวั
ใกล๎ตัว เชํน ตัวเลข (1-10) สัตว๑ เครือญาติ
อาหารการกิน
1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวม
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
คาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
ใกล๎ตัว เชํน ตัวเลข (1-100) ประเทศ เมือง
ศาสนา อาหาร เวลา
1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวม
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
คาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
ใกล๎ตัว เชํน สัตว๑ เครื่องเขียน ลักษณนาม
เมือง อวัยวะ วัน เดือน อาหาร
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. 4

1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวม
คาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

ป. 5

1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวม
คาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

ป. 6

1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวม
คาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว

ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
ใกล๎ตัว เชํน สัตว๑ อาหาร สิ่งของ ฤดู อากาศ
มาตราชั่งตวงวัด คณิตศาสตร
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
ใกล๎ตัว เชํน กีฬา ทิศทาง อาหาร สิ่งของ งาน
อดิเรก
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท๑ที่
ใกล๎ตัว เชํน อาหาร โรคภัยไข๎เจ็บ สัตว๑
สาขาวิชา

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
และโครงสร้างรายวิชา

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา จ ๑11๐๑ รายวิชาภาษาจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง
ป๓จจุบนั ภาษาจีนกลางเป๕นสิง่ ทีไ่ ด๎รับความนิยมเป๕นอยํางมาก อีกทัง้ คนไทยได๎เข๎ารํวมนโยบายการเปดเขตการค๎า
เสรีอาเซียนทาให๎เป๕นแรงผลักดันตํอการศึกษาภาตํางประเทศ เพื่อนาไปสื่อสารทางด๎านธุรกิจ และการทํองเที่ยว
ภาษาตํางประเทศเป๕นเครื่องมือที่มีความสาคัญมากสาหรับการสื่อสารและการเรียนรู๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่ต๎องการพึ่งพา รํวมมือ
กันและแขํงขันกัน อีกทั้งภาษาตํางประเทศยังเป๕นเครื่องมือที่นาพา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของชาติให๎ก๎าวหน๎าอัน
เนื่องมาจากการใช๎ภาษาสื่อสาร เมื่อภาษามีความสาคัญดั่งนี้แล๎ว ควรจัดการเรียนการสอนให๎เรียนรู๎ตั้งแตํวัยเยาว๑
ภาษาจีนได๎ทวีความสาคัญขึ้นในเวทีระหวํางประเทศ ทั้งเวทีเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อสนับสนุนและตอบสนอง
ความต๎องการของเวทีโลก ทางโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญจึงสนับสนุนภาษาจีนให๎แกํผู๎เรียนในชํวงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เน๎นผู๎เรียนเข๎าใจ และสนใจ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน สามารถทักทายและโต๎ตอบในประโยคสั้นๆ รู๎คาศัพท๑จากสิ่ง
รอบตัวและเข๎าใจหลักการอํานภาษาจีนพินอินและแบบตัวยํอของภาษาจีนกลาง
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป ๑/๑ ป ๑/๒ ป ๑/๓ ป ๑/๔ ป ๑/๕
ต ๑.๒ ป ๑/๑ ป ๑/๒ ป ๑/๓ ป ๑/๔
ต ๑.๓ ป ๓/๑
ต ๒.๑ ป ๓/๑ ป ๑/๒
ต ๒.๒ ป ๑/๑ ป ๑/๒ ป ๑/๓
ต ๓.๑ ป ๓/๑
ต ๔.๑ ป ๓/๑
ต ๔.๒ ป ๓/๑
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

单字一

2

单字二

3

单字三

4

单字四

5

单字五

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เวลา น้าหนัก
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ชั่วโมง คะแนน
ต 1.1
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ป. 1/1
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน 4
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ
ต 1.3
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ป. 1/1
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน 4
อินและตัวหนังสือเดี่ยว
ของอัษรจีน คาศัพท๑ภาษาจีน
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ
ซึ่งจะทาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
และสามารถนาไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวันได๎
ต 1.1
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎ ตัวอักษร
ป.1/2
พินอินการประสมอักษร การ
4
อํานคาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวหนังสือเดี่ยว เรียนรู๎
เกี่ยวกับประโยคสั้นเหมาะสม
กับวัย ตลอดจนการสนทนา
โต๎ตอบสามารถนาไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
ต 1.1
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
4
ป.๑/๑
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ต 2.1
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
4
ป.๑/๑
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

6

单字六

ต ๒.๒
ป.๑/๑

7

人有手

ต ๓.๑
ป. ๑/๑

8

大下雨

ต ๔.๑
ป. ๑/๑

สาระสาคัญ
อินการออกเสียงที่ถูกต๎อง
คาศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีน เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ประโยคสั้นเหมาะสมกับวัย
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ
ซึ่งจะทาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
และสามารถนาไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ตัวอักษรจีน คาศัพท๑ภาษาจีน
การเขียนตัวอักษรจีน การ
อํานออกเสียง เรียนรู๎เกี่ยวกับ
วลีและประโยคงํายๆ
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ
ซึ่งจะทาให๎ผู๎เรียนมี ความรู๎
และสามารถนาไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน

4

4

4

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

9

我吃饭

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต4.2ป1/1.

10

牛羊吃草

ต2.2ป.1/1.

11

车来了

ต1.3ป.1/1.

12

你好

ต1.2ป.1/4

สาระสาคัญ
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน
4

4

7

7

ลาดับที่

13

ชื่อหน่วยการเรียน

你喜欢吃什

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

ต2.1ป.1/1.

么？

14

你去学校吗

ต4.1ป.1/1.

？

15

这是书

ต1.1ป.1/3.

16

弟弟和妹妹

ต4.1ป.1/1.

สาระสาคัญ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน

7

6

6

7

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ใน
ชีวิตประจาวันได๎

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน

คาอธิบายรายวิชา

จ ๑๒๑๐๑ ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ป๓จจุบนั ภาษาจีนกลางเป๕นสิง่ ทีไ่ ด๎รับความนิยมเป๕นอยํางมาก อีกทัง้ คนไทยได๎เข๎ารํวมนโยบายการเปดเขตการค๎าเสรี
อาเซียนทาให๎เป๕นแรงผลักดันตํอการศึกษาภาตํางประเทศ เพื่อนาไปสื่อสารทางด๎านธุรกิจ และการทํองเที่ยวภาษาตํางประเทศ
เป๕นเครื่องมือที่มีความสาคัญมากสาหรับการสื่อสารและการเรียนรู๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่ต๎องการพึ่งพา รํวมมือกันและแขํงขันกัน
อีกทั้งภาษาตํางประเทศยังเป๕นเครื่องมือที่นาพา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของชาติให๎ก๎าวหน๎าอันเนื่องมาจากการใช๎ภาษา
สื่อสาร เมื่อภาษามีความสาคัญดั่งนี้แล๎ว ควรจัดการเรียนการสอนให๎เรียนรู๎ตั้งแตํวัยเยาว๑
ภาษาจีนได๎ทวีความสาคัญขึ้นในเวทีระหวํางประเทศ ทั้งเวทีเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อสนับสนุนและตอบสนอง
ความต๎องการของเวทีโลก ทางโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญจึงสนับสนุนภาษาจีนให๎แกํผู๎เรียนในชํวงชั้นที่ 1 เน๎นผู๎เรียนเข๎าใจ
และสนใจ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน สามารถทักทายและโต๎ตอบในประโยคสั้นๆ รู๎คาศัพท๑จากสิ่งรอบตัวและเข๎าใจ
หลักการอํานภาษาจีนพินอินและแบบตัวยํอของภาษาจีนกลาง
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป ๒/๑ ป ๒/๒ ป ๒/๓ ป ๒/๔ ป ๒/๕
ต ๑.๒ ป ๒/๑ ป ๒/๒ ป ๒/๓ ป ๒/๔ ป ๒/๕
ต ๑.๓ ป ๒/๑ ป ๒/๒
ต ๒.๑ ป ๒/๑ ป ๒/๒
ต ๒.๒ ป ๒/๑
ต ๓.๑ ป ๒/๑
ต ๔.๑ ป ๒/๑
ต ๔.๒ ป ๒/๑
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

山很高

2

你饿，不饿?

3

你去哪里?

4

这是我的笔

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เวลา น้าหนัก
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ชั่วโมง คะแนน
ต1.1ป.2/1
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ต1.1ป.2/2.
การออกเสียงพินอินการ
4
ประสมเสียงอักษรพินอินซึ่ง
สาคัญตํอการเรียน
สํวนประกอบของตัวหนังสือ
คาศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษร เรียนรู๎เกี่ยวกับวลี
และประโยคสั้นๆ สามารถ
นามาใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
ต1.1ป.2/3.
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
การออกเสียงพินอินการ
4
ประสมเสียงอักษรพินอินซึ่ง
สาคัญตํอการเรียน
สํวนประกอบของตัวหนังสือ
คาศัพท๑ภาษาจีน ลาดับในการ
เขียนตัวหนังสือจีน เรียนรู๎
เกี่ยวกับวลีและประโยคสั้นๆ
สามารถนามาใช๎ใน
ชีวิตประจาวันตํอไป
ต1.1ป.2/4
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎ ตัวอักษร
พินอินการประสมอักษร การ
4
อํานคาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวหนังสือเดี่ยว เรียนรู๎
เกี่ยวกับประโยคสั้นเหมาะสม
กับวัย ตลอดจนการสนทนา
โต๎ตอบสามารถนาไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
ต1.2ป.2/1
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
4
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

5

我也学中文。

6

我们都很努力。

7

一起学习

8

你几岁了？

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เวลา น้าหนัก
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ชั่วโมง คะแนน
ต1.2ป.2/2
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
4
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินการออกเสียงที่ถูกต๎อง
คาศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีน เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ประโยคสั้นเหมาะสมกับวัย
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ
ซึ่งจะทาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
และสามารถนาไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวันได๎
ต1.2ป.2/3.
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
4
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ต1.2ป.2/4
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
4
ตัวอักษรจีน คาศัพท๑ภาษาจีน
การเขียนตัวอักษรจีน การ
อํานออกเสียง เรียนรู๎เกี่ยวกับ
วลีและประโยคงํายๆ
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ
ซึ่งจะทาให๎ผู๎เรียนมี ความรู๎
และสามารถนาไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
ต1.3ป.2/1
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
4
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

9

我叫王大山

ต1.3ป.2/2

10

我是泰国人

ต2.1ป.2/1

11

我热爱泰国

ต2.1ป.2/2

12

我有两个哥哥

ต2.1ป.2/3

สาระสาคัญ
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน
4

4

7

7

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

13

有多少个同学 ?

ต2.2ป.2/1

14

一共多少钱 ?

ต2.2ป.2/2

15

在哪里 ?

ต3.1ป.2/1

16

你拍一, 我拍一

ต4.1ป.2/1

สาระสาคัญ
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งสาคัญตํอการเรียนขั้น
แรก คาศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
คาศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีนเบื้องต๎น เรียนรู๎
เกี่ยวกับประโยคสั้นเหมาะสม
กับวัย ตลอดจนการสนทนาโต๎
ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎และสามารถนาไปใช๎ใน
การสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ลาดับการเขียนอัการจีนซึ่ง
สาคัญตํอการเรียนขั้นแรก
คาศัพท๑ภาษาจีน การพูดภา
จีนเบื้องต๎น ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ลาดับการเขียนอัการจีนซึ่ง
สาคัญตํอการเรียนขั้นแรก
คาศัพท๑ภาษาจีน การพูดภา
จีนเบื้องต๎น ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน

7

6

6

7

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน

คาอธิบายรายวิชา

จ ๑๓๑๐๑ ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ป๓จจุบนั ภาษาจีนกลางเป๕นสิง่ ทีไ่ ด๎รับความนิยมเป๕นอยํางมาก อีกทัง้ คนไทยได๎เข๎ารํวมนโยบายการเปดเขตการค๎าเสรี
อาเซียนทาให๎เป๕นแรงผลักดันตํอการศึกษาภาตํางประเทศ เพื่อนาไปสื่อสารทางด๎านธุรกิจ และการทํองเที่ยวภาษาตํางประเทศ
เป๕นเครื่องมือที่มีความสาคัญมากสาหรับการสื่อสารและการเรียนรู๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่ต๎องการพึ่งพา รํวมมือกันและแขํงขันกัน
อีกทั้งภาษาตํางประเทศยังเป๕นเครื่องมือที่นาพา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของชาติให๎ก๎าวหน๎าอันเนื่องมาจากการใช๎ภาษา
สื่อสาร เมื่อภาษามีความสาคัญดั่งนี้แล๎ว ควรจัดการเรียนการสอนให๎เรียนรู๎ตั้งแตํวัยเยาว๑
ภาษาจีนได๎ทวีความสาคัญขึ้นในเวทีระหวํางประเทศ ทั้งเวทีเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อสนับสนุนและตอบสนอง
ความต๎องการของเวทีโลก ทางโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญจึงสนับสนุนภาษาจีนให๎แกํผู๎เรียนในชํวงชั้นที่ 1 เน๎นผู๎เรียนเข๎าใจ
และสนใจ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน สามารถทักทายและโต๎ตอบในประโยคสั้นๆ รู๎คาศัพท๑จากสิ่งรอบตัวและเข๎าใจ
หลักการอํานภาษาจีนพินอินและแบบตัวยํอของภาษาจีนกลาง
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป ๓/๑ ป ๓/๒ ป ๓/๓ ป ๓/๔ ป ๓/๕
ต ๑.๒ ป ๓/๑ ป ๓/๒ ป ๓/๓ ป ๓/๔ ป ๓/๕
ต ๑.๓ ป ๓/๑ ป ๓/๒
ต ๒.๑ ป ๓/๑ ป ๓/๒
ต ๒.๒ ป ๓/๑
ต ๓.๑ ป ๓/๑
ต ๔.๑ ป ๓/๑
ต ๔.๒ ป ๓/๑
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

๑

这是我的房
间

๒

数青蛙

๓

现在几点了
？

๔

今天几号了
？

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป ๓/๒ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ต ๑.๒ ป ๓/๒ คาศัพท๑ สํวนประกอบของ
ต ๑.๓ ป ๓/๑ ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ต ๒.๒ ป ๓/๑ ตัวอักษรจีน การสร๎าง
ประโยค การพูดสนทนา การ
บอกตาแหนํงของสิ่งของ และ
การบอกลักษณนามของสิ่ง
ตําง ๆ ตลอดจนการ เขียน
ข๎อความงําย ๆ จากรูปภาพ
และสิ่งใกล๎ตัวที่พบเห็น ซึ่งจะ
ทาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ และ
สามารถนาไป สื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ต ๑.๑ ป ๓/๑ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ต ๑.๒ ป ๓/๔ คาศัพท๑ สํวนประกอบของ
ต ๑.๓ ป ๓/๑ ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ต ๒.๒ ป ๓/๑ ตัวอักษรจีน การสร๎าง
ประโยค การพูดสนทนา และ
การบอกลักษณะนามของ
สิ่งของตําง ๆ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ได๎
ต ๑.๑ ป ๓/๓ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ต ๑.๒ ป ๓/๑ สํวนประกอบของตัวอักษรจีน
ต ๑.๓ ป ๓/๑ คาศัพท๑เรื่องของเวลา การ
ต ๒.๒ ป ๓/๑ บอกเวลา การเขียน ตัวอักษร
จีน การสร๎างประโยค
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ
เกี่ยวกับเวลา ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และ สามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ต ๑.๑ ป ๓/๑ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ต ๑.๒ ป ๓/๓ สํวนประกอบของตัวอักษรจีน
ต ๑.๓ ป ๓/๑ คาศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ต ๔.๑ ป ๓/๑ ตัวอักษรจีน เรียนรู๎เกี่ยวกับ
การบอกวัน เดือน ปี การ

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน
๔

4

4

4

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๕

很高兴认识
您

ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒

ป ๓/๕
ป ๓/๔
ป ๓/๒
ป ๓/๑

๖

我的家

ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒

ป ๓/๓
ป ๓/๕
ป ๓/๒
ป ๓/๑

7

我去饭馆吃
饭

ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒

ป ๓/๔
ป ๓/๒
ป ๓/๒
ป ๓/๑

8

你爸爸在哪
儿工作？

ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒

ป ๓/๕
ป ๓/๕
ป ๓/๑
ป ๓/๑

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน

สร๎างประโยค ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมี ความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
4
สํวนประกอบของตัวอักษรจีน
คาศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปใช๎ในการ สื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา 4
ศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนข๎อความงําย ๆ เกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเอง ซึ่งจะทา
ให๎ผู๎เรียนมี ความรู๎แลสามารถ
นาไปสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา ๔
ศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนประโยคงําย ๆ ซึ่งจะทา
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ
สามารถนาไปสื่อสาร ใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา ๔
ศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนประโยคงําย ๆ ซึ่งจะทา
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

9

我还不知道

ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๔.๑

ป ๓/๑
ป ๓/๒
ป ๓/๒
ป ๓/๑

10

她还没有回
来

ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒

ป ๓/๓
ป ๓/๑
ป ๓/๒
ป ๓/๑

11

猫可爱还是
狗可爱？

ต ๑.๑ ป ๓/๑

12

你去过北京
吗？

ต ๒.๑ ป ๓/๑

13

妈妈正在做
家务

ต ๔.๑ ป ๓/๑

สาระสาคัญ
สามารถนาไปสื่อสาร ใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา
ศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
การพูดสนทนา ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา
ศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎าง
ประโยค การสนทนา
ตลอดจนการเขียนประโยค
งําย ๆ ซึ่งจะทาให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎และสามารถนาไป
สื่อสาร ในชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา
ศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนประโยคงําย ๆ ซึ่งจะทา
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ
สามารถนาไปสื่อสาร ใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
คาศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎าง
ประโยค การสนทนา
ตลอดจนการเขียนประโยค
งําย ๆ ซึ่งจะทาให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎และสามารถนาไป
สื่อสาร ในชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา
ศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน
๔

๔

๗

๗

๗

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

14

你每天怎么
来学校？

ต ๒.๒ ป ๓/๑

15

我只去过一
次

ต ๒.๒ ป ๓/๑

16

跟爸爸，妈
妈去清迈玩

ต ๔.๑ ป ๓/๑

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน

ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนประโยคงําย ๆ ซึ่งจะทา
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ
สามารถนาไปสื่อสาร ใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา ๖
ศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
การพูดสนทนา ซึ่งจะทาให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
นาไปสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา ๖
ศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
การสนทนา การเขียนประโยค
งําย ๆ ตลอดจนการซ้า
คากริยา (动词重叠) ซึง่
จะทาให๎ผู๎เรียน มีความรู๎และ
สามารถนาไปสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา ๗
ศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนประโยคงําย ๆ ซึ่งจะทา
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ
สามารถนาไปสื่อสาร ใน
ชีวิตประจาวันได๎

คาอธิบายรายวิชา

จ ๑๔๑๐๑ ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ป๓จจุบนั ภาษาจีนกลางเป๕นสิง่ ทีไ่ ด๎รับความนิยมเป๕นอยํางมาก อีกทัง้ คนไทยได๎เข๎ารํวมนโยบายการเปดเขตการค๎าเสรี
อาเซียนทาให๎เป๕นแรงผลักดันตํอการศึกษาภาตํางประเทศ เพื่อนาไปสื่อสารทางด๎านธุรกิจ และการทํองเที่ยวภาษาตํางประเทศ
เป๕นเครื่องมือที่มีความสาคัญมากสาหรับการสื่อสารและการเรียนรู๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่ต๎องการพึ่งพา รํวมมือกันและแขํงขันกัน
อีกทั้งภาษาตํางประเทศยังเป๕นเครื่องมือที่นาพา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของชาติให๎ก๎าวหน๎าอันเนื่องมาจากการใช๎ภาษา
สื่อสาร เมื่อภาษามีความสาคัญดั่งนี้แล๎ว ควรจัดการเรียนการสอนให๎เรียนรู๎ตั้งแตํวัยเยาว๑
ภาษาจีนได๎ทวีความสาคัญขึ้นในเวทีระหวํางประเทศ ทั้งเวทีเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อสนับสนุนและตอบสนอง
ความต๎องการของเวทีโลก ทางโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญจึงสนับสนุนภาษาจีนให๎แกํผู๎เรียนในชํวงชั้นที่ 1 เน๎นผู๎เรียนเข๎าใจ
และสนใจ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน สามารถทักทายและโต๎ตอบในประโยคสั้นๆ รู๎คาศัพท๑จากสิ่งรอบตัวและเข๎าใจ
หลักการอํานภาษาจีนพินอินและแบบตัวยํอของภาษาจีนกลาง
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป ๔/๑ ป ๔/๒ ป ๔/๓
ต ๑.๒ ป ๔/๑ ป ๔/๒ ป ๔/๓ ป ๔/๔ ป ๔/๕
ต ๑.๓ ป ๔/๑ ป ๔/๒
ต ๒.๑ ป ๔/๑ ป ๔/๒
ต ๒.๒ ป ๔/๑
ต ๓.๑ ป ๔/๑
ต ๔.๑ ป ๔/๑
ต ๔.๒ ป ๔/๑
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

๑

我的笑脸

๒

我的身体

๓

他在唱歌

๔

他们在做游
戏

๕

บททบทวน

๖

今天是几月
几号？

๗

今天星期几
？

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป ๔/๒ ผู๎เรียน เรียนรู๎เกี่ยวกับคาศัพท๑
ต ๑.๒ ป ๔/๔ บนใบหน๎า การเขียนตัวอักษร
ต ๔.๑ ป ๔/๑ จีน การสร๎างประโยคและการ
ฝึกแยกโทนเสียง e,u
ต ๑.๑ ป ๔/๒ ผู๎เรียน เรียนรู๎คาศัพท๑เกี่ยวกับ
ต ๑.๒ ป ๔/๔ อวัยวะภายนอก การเขียน
ต ๔.๑ ป ๔/๑ ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
และการฝึกแยกโทนเสียง a,e
ต ๒.๑ ป ๔/๑ ผู๎เรียนจดจาคาศัพท๑เกี่ยวกับ
ต ๒.๑ ป ๔/๒ การกระทา เชํน ร๎องเพลง
เต๎นรา ดูหนังสือ วาดภาพ
เป๕นต๎น การเขียนตัวอักษรจีน
การสร๎างประโยคและการฝึก
แยกโทนเสียง o,u
ต ๒.๑ ป ๔/๑ ผู๎เรียนจดจาคาศัพท๑เกี่ยวกับ
ต ๒.๑ ป ๔/๒ การกระทา เชํน การวิ่ง กาย
บริหารยามเช๎า เตะฟุตบอล
เป๕นต๎น การเขียนตัวอักษรจีน
การสร๎างประโยคและการฝึก
แยกโทนเสียง e,i
ต ๓.๑ ป ๔/๑ ผู๎เรียนทบทวนคาศัพท๑ที่เรียน
ผํานมา ทบทวนการเขียน
อักษรจีน การสร๎างประโยค
เรียนรู๎หมวดอักษรจีน
ต ๑.๒ ป ๔/๔ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ต ๑.๓ ป ๔/๑ สํวนประกอบของตัวอักษรจีน
คาศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีน เรียนรู๎เกี่ยวกับ
การบอกวัน เดือน ปี การสร๎
างประโยค ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะทา
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ
สามารถนาไปใช๎ในการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวันได๎
ต ๑.๒ ป ๔/๑ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ต ๑.๓ ป ๔/๑ สํวนประกอบของตัวอักษรจีน

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน
๕

5

5

5

5

5

5

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

๘

现在几点？

ต ๑.๓ ป ๔/๑

๙

生日快乐

ต ๑.๓ ป ๔/๒
ต ๒.๑ ป ๔/๒

๑๐

บททบทวน

ต ๓.๑ ป ๔/๑

๑๑

这只兔子很
可爱

ต ๒.๒ ป ๔/๑

๑๒

动物园

ต ๒.๒ ป ๔/๑
ต ๔.๒ ป ๔/๑

๑๓

河里有鱼

ต ๒.๒ ป ๔/๑

สาระสาคัญ
คาศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีน เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สัปดาห๑ การสร๎างประโยค
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ
ซึ่งจะทาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
และสามารถนาไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียน เรียนรู๎คาศัพท๑เกี่ยวกับ
ชํวงเวลา การสร๎างประโยค
ตลอดจนฝึกแยกโทนเสียง
uo,e,ou
การอํานและจดจาคาศัพท๑ใน
บทเรียน การสร๎างประโยคใน
การถามตอบเกี่ยวกับวันเกิด
การฝึกแยกเสียง ai,ei
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ
และสามารถนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
เขียนคาศัพท๑ที่ต๎องจาในบน
เรียนที่ผํานมาได๎ การทบทวน
การสร๎างประโยคของบทเรียน
ที่ ๖-๙ ตลอดจนสามารถ
สนทนาโต๎ตอบและนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจันได๎
ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
เขียนคาศัพท๑ในบทเรียน การ
ใช๎โครงสร๎างประโยคในการ
อธิบายลักษณะเฉพาะพื้นฐาน
ของสัตว๑ เชํน ใหญํ เล็ก อ๎วน
ผอม เป๕นต๎น ตลอดจนการฝึก
แยกโทนเสียง ie,ia
ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
เขียนคาศัพท๑เกี่ยวกับการ
อธิบายพฤติกรรมพื้นฐานของ
สัตว๑ การฝึกแยกเสียง ua,uo
พร๎อมทั้งผสมสียงสระและ
วรรณยุกต๑ได๎
ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน

5

5

5

6

6

6

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

๑๔

太阳出来了

๑๕

บททบทวน

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เวลา น้าหนัก
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ชั่วโมง คะแนน
ต ๔.๒ ป ๔/๑ เขียนคาศัพท๑ในบทเรียน การ
สร๎างประโยค การพูดโต๎ตอบ
ได๎อยํางคลํองแคลํว ตลอกจน
สามารถสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎
ต ๔.๑ ป ๔/๑ ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
6
ต ๔.๒ ป ๔/๑ เขียนคาศัพท๑ในบทเรียนได๎
การฝึกแยกโทนเสียงพินอิน
พร๎อมทั้งประสมสระและ
วรรณยุกต๑ การสร๎างประโยค
การสนทนาโต๎ตอบที่สามารถ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
ต ๓.๑ ป ๔/๑ ผู๎เรียนสร๎างประโยคที่เรียนมา 6
ทั้งหมด และใช๎สนทนาใน
ชีวิตประจาวันได๎

คาอธิบายรายวิชา

จ ๑๕๑๐๑ ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ป๓จจุบนั ภาษาจีนกลางเป๕นสิง่ ทีไ่ ด๎รับความนิยมเป๕นอยํางมาก อีกทัง้ คนไทยได๎เข๎ารํวมนโยบายการเปดเขตการค๎าเสรี
อาเซียนทาให๎เป๕นแรงผลักดันตํอการศึกษาภาตํางประเทศ เพื่อนาไปสื่อสารทางด๎านธุรกิจ และการทํองเที่ยวภาษาตํางประเทศ
เป๕นเครื่องมือที่มีความสาคัญมากสาหรับการสื่อสารและการเรียนรู๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่ต๎องการพึ่งพา รํวมมือกันและแขํงขันกัน
อีกทั้งภาษาตํางประเทศยังเป๕นเครื่องมือที่นาพา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของชาติให๎ก๎าวหน๎าอันเนื่องมาจากการใช๎ภาษา
สื่อสาร เมื่อภาษามีความสาคัญดั่งนี้แล๎ว ควรจัดการเรียนการสอนให๎เรียนรู๎ตั้งแตํวัยเยาว๑
ภาษาจีนได๎ทวีความสาคัญขึ้นในเวทีระหวํางประเทศ ทั้งเวทีเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อสนับสนุนและตอบสนอง
ความต๎องการของเวทีโลก ทางโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญจึงสนับสนุนภาษาจีนให๎แกํผู๎เรียนในชํวงชั้นที่ 1 เน๎นผู๎เรียนเข๎าใจ
และสนใจ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน สามารถทักทายและโต๎ตอบในประโยคสั้นๆ รู๎คาศัพท๑จากสิ่งรอบตัวและเข๎าใจ
หลักการอํานภาษาจีนพินอินและแบบตัวยํอของภาษาจีนกลาง
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป ๕/๑ ป ๕/๒ ป ๕/๓
ต ๑.๒ ป ๕/๑ ป ๕/๒ ป ๕/๓ ป ๕/๔ ป ๕/๕
ต ๑.๓ ป ๕/๑ ป ๕/๒
ต ๒.๑ ป ๕/๑ ป ๕/๒
ต ๒.๒ ป ๕/๑
ต ๓.๑ ป ๕/๑
ต ๔.๑ ป ๕/๑
ต ๔.๒ ป ๕/๑
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป ๕/๒
ต ๑.๒ ป ๕/๑
ต ๑.๒ ป ๕/๒
ต ๔.๑ ป ๕/๑

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน
ผู๎เรียน อํานและเขียนคาศัพท๑ 4
บนในบทเรียนเชํน ตื่นนอน
แปรงฟ๓น ล๎างหน๎าไปโรงเรียน
เลิกโรงเรียน เป๕นต๎น ทั้งยัง
เขียนตัวอักษรจีน และการ
สร๎างประโยคเพื่อนาไปใช๎มน
ชีวิตประจาวันได๎

๑

我的天

๒

我们去参观 ต ๑.๑
ต ๑.๒
图书馆
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒

ป ๕/๓
ป ๕/๑
ป ๕/๒
ป ๕/๑
ป ๕/๑

ผู๎เรียน เรียนรู๎คาศัพท๑เกี่ยวกับ 6
สถานที่ การเขียนตัวอักษรจีน
และการสร๎างประโยคงํายๆ ที่
ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎

๓

大龙的书包 ต ๑.๑
ต ๑.๒
在哪里
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒

ป ๕/๓
ป ๕/๑
ป ๕/๒
ป ๕/๑
ป ๕/๑

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา 5
ศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎าง
ประโยค การพูดสนทนา การ
บอกตาแหนํงของสิ่งของ และ
การบอกลักษณนามของสิ่ง
ตําง ๆ ตลอดจนการ เขียน
ข๎อความงําย ๆ จากรูปภาพ
และสิ่งใกล๎ตัวที่พบเห็นซึ่งจะ
ทาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ และ
สามารถนาไป สื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎

๔

去海边游泳 ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒

ป ๕/๓
ป ๕/๑
ป ๕/๒
ป ๕/๑
ป ๕/๑

ผู๎เรียน เรียนรู๎วิธีการอํานและ 5
เขียนคาศัพท๑ในบทเรียน และ
การสร๎างประโยคในบทเรียน
และการสนทนาใน
ชีวิตประจาวันได๎

ลาดับที่

ชื่อหนํวยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู๎/ตัวชี้วัด
ต ๓.๑ ป ๕/๑

สาระสาคัญ

เวลา

๕

บททบทวน

๖

我们的学校 ต ๑.๒ ป ๕/๔
ต ๑.๓ ป ๕/๑
很大

๗

新同学

๘

你今天有什 ต ๑.๓ ป ๕/๑
ต ๔.๑ ป ๕/๑
么课

ผู๎เรียน เรียนรู๎คาบอกลาดับที่ 5
การอํานและเขียนคาศัพท๑ใน
บทเรียน รวมถึงการสร๎าง
ประโยค เพื่อบอกความ
ต๎องการของตนเองได๎

๙

我的课表

ต ๑.๓ ป ๕/๒
ต ๒.๑ ป ๕/๒

ผู๎เรียน เรียนรู๎การบอกเวลา 6
การอําน การเขียน คาศัพท๑ใน
บทเรียน การสร๎างประโยค
เพื่อบอกชํวงเวลาได๎

๑๐

บททบทวน

ต ๓.๑ ป ๕/๑

ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
6
เขียนคาศัพท๑ที่ต๎องจาในบน
เรียนที่ผํานมาได๎ การทบทวน
การสร๎างประโยคของบทเรียน
ที่ ๖-๙ ตลอดจนสามารถ
สนทนาโต๎ตอบและนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจันได๎

ต ๑.๒ ป ๕/๑
ต ๑.๓ ป ๕/๑
ต ๔.๑ ป ๕/๑

ผู๎เรียนทบทวนคาศัพท๑ที่เรียน 5
ผํานมา ทบทวนการเขียน
อักษรจีน การสร๎างประโยค
เรียนรู๎หมวดอักษรจีน
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่ง 5
อานวยความสะดวกภายใน
โรงเรียน ทั้งยังสามารถอําน
และเขียน คา กลุํมคา ใน
บทเรียนได๎
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ภาษาที่ใชในโรงเรียน การ
อํานและเขียนคา กลุํมคาใน
บทเรียน รวมถึงการสร๎าง
ประโยคแนะนาตัวเองและสิ่ง
รอบตัวได๎

5

ลาดับที่

ลาดับที่
๑๑

ชื่อหนํวยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู๎/ตัวชี้วัด
你是哪国人 ต ๒.๒ ป ๕/๑
ต ๔.๑ ป ๕/๑

๑๒

泰国人说泰 ต ๒.๒ ป ๕/๑
ต ๔.๑ ป ๕/๑
语
ต ๔.๒ ป ๕/๑

๑๓

汉语很有用 ต ๒.๒ ป ๕/๑
ต ๔.๑ ป ๕/๑
ต ๔.๒ ป ๕/๑

๑๔

我喜欢泰国 ต ๔.๑ ป ๕/๑
ต ๔.๒ ป ๕/๑

๑๕

บททบทวน

ต ๓.๑ ป ๕/๑

สาระสาคัญ

เวลา

ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนคาศัพท๑
เกี่ยวกับชื่อประเทศ รวมถึง
การสร๎างประโยคและพูดโต
ตอบงํายๆ ในชีวิตประจาวัน
ได๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนคาศัพท๑ใน
บทเรียน รวมถึงการสร๎าง
ประโยคและพูดโตตอบงํายๆ
ในชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนคาศัพท๑
เกี่ยวกับภาษาของประเทศ
ตํางๆ รวมถึงการอําน
บทความสั้นๆ ได๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนคาศัพท๑
เกี่ยวกับชื่อประเทศ สัญชาติ
ภาษาของประเทศตํางๆ
รวมถึงการอํานบทความสั้นๆ
ได๎
ผู๎เรียนสร๎างประโยคที่เรียนมา
ทั้งหมด และใช๎สนทนาใน
ชีวิตประจาวันได๎

6

6

5

6

5

ลาดับที่

คาอธิบายรายวิชา

จ ๑๖๑๐๑ ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

ป๓จจุบันประเทศไทยไมํสามารถหลีกเลี่ยงกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความเชื่อมโยงกันทุกด๎าน โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงแถลงนโยบายการตํางประเทศและเศรษฐกิจระหวํางประเทศเชิงรุก ยิ่งเพิ่มความสาคัญให๎กับ
ภาษาจีนเป๕นอยํางมาก การที่คนตํางประเทศ อยําง เชํน คนไทยมีโอกาสที่จะ ศึกษาภาษาจีนกลางแล๎วนั้น ยํอมถือวํามีประโยชน๑
อยํางยิ่ง ไมํเพียงแตํสามารถใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั่วไปแล๎ว เราสามารถใช๎ภาษา เพื่อสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าในด๎านตํางๆ
ทั้งในระดับบุคคล และ ระดับประเทศ เชํน การศึกษาความรู๎วิทยาการ การประกอบธุรกิจการลงทุน และการสร๎างความสัมพันธ๑
อันดีระหวํางประเทศ
โดยตระหนักถึงความจาเป๕นดังกลําว ประกอบกับมีความตื่นตัวการเรียนรู๎ภาษาจีนกันมาก แตํการจัดการเรียนการ
สอนยังประสบป๓ญหา และขาดความพร๎อมหลายๆด๎าน เชํน หลักสูตรและสื่อการ เรียนการสอนที่ได๎มาตรฐาน ครูสอนภาษาจีน
มาตรการสํงเสริมที่เป๕นเอกภาพ จึงให๎หนํวยงานตํางๆ ใน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ทา แผนกลยุทธ๑สํงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน เพื่อสนองความต๎องการ ของโลกป๓จจุบันที่กลําวในข๎างต๎น
เพื่อให๎ผู๎เรียนเข๎าใจความหมายและความสาคัญของภาษาจีน ทั้งยังสามารถใช๎ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักไวยากรณ๑ ผู๎เรียน
สามารถสื่อสารภาษาจีนได๎เชี่ยวชาญ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป ๖/๑ ป ๖/๒ ป ๖/๓
ต ๑.๒ ป ๖/๑ ป ๖/๒ ป ๖/๓ ป ๖/๔ ป ๖/๕
ต ๑.๓ ป ๖/๑ ป ๖/๒
ต ๒.๑ ป ๖/๑ ป ๖/๒
ต ๒.๒ ป ๖/๑
ต ๓.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๒ ป ๖/๑
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน
๑

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
今天天气怎 ต ๑.๑ ป ๖/๒
ต ๑.๒ ป ๖/๑
么样
ต ๑.๒ ป ๖/๒
ต ๔.๑ ป ๖/๑

สาระสาคัญ
การบอกวันเวลา การอําน
การเขียนคาศัพท๑ในบทเรียน
และการสร๎างประโยค การพูด
โต๎ตอบงํายๆในชีวิตประจาวัน
ได๎

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน
5

๒

今天气温多 ต ๑.๑
ต ๑.๒
少度
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒

ป ๖/๓
ป ๖/๑
ป ๖/๒
ป ๖/๑
ป ๖/๑

ผู๎เรียน เรียนรู๎คาศัพท๑เกี่ยวกับ 5
สภาพภูมิอากาศ การเขียน
ตัวอักษรจีน และการสร๎าง
ประโยคงํายๆ ที่ใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎

๓

一年有几季 ต ๑.๑
ต ๑.๒
节
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒

ป ๖/๓
ป ๖/๑
ป ๖/๒
ป ๖/๑
ป ๖/๑

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา 6
ศัพท๑ สภาพอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงของอากาศ
เดือนและวัน เป๕นต๎น ทั้งยัง
สามารถสร๎างประโยคและ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎

๔

你喜欢什么 ต ๑.๑
ต ๑.๒
季节
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒

ป ๖/๓
ป ๖/๑
ป ๖/๒
ป ๖/๑
ป ๖/๑

ผู๎เรียน เรียนรู๎วิธีการอํานและ 4
เขียนคาศัพท๑ในบทเรียน และ
การสร๎างประโยค และการ
สนทนาในชีวิตประจาวันโดย
ใช๎คาวํา 喜欢ได๎

๕

บททบทวน

ต ๓.๑ ป ๖/๑

ผู๎เรียนทบทวนคาศัพท๑ที่เรียน 5
ผํานมา ทบทวนการเขียน
อักษรจีน การสร๎างประโยค
เรียนรู๎หมวดอักษรจีน

๖

我家有三间 ต ๑.๒ ป ๖/๔
ต ๑.๓ ป ๖/๑
卧室

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา 5
เรียกชื่อสมาชิกในครอบครัว
รวมทั้งการบอกสํวนตํางๆของ
บ๎าน การสร๎างประโยคและ
สนทนางํายๆได๎

ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน
๗

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
我家住在曼 ต ๑.๒ ป ๖/๑
ต ๑.๓ ป ๖/๑
谷花园
ต ๔.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๒ ป ๖/๒

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน
ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคา 5
เรียกชื่อเครื่องอานวยความ
สะดวก เชํน ตู๎เย็น โทรศัพท๑
เครื่องซักผ๎า เป๕นต๎น การอําน
และเขียนคา กลุํมคาใน
บทเรียน รวมถึงการสร๎าง
ประโยคที่บอกความต๎องการ
ของตนเองได๎

๘

我的房间

ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๒
ต ๔.๑

ป ๖/๒
ป ๖/๓
ป ๖/๑
ป ๖/๑
ป ๖/๑

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
5
คาศัพท๑ สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎าง
ประโยค การพูดสนทนา การ
บอกตาแหนํงของสิ่งของ และ
การบอกลักษณนามของสิ่ง
ตําง ๆ ตลอดจนการ เขียน
ข๎อความงําย ๆ จากรูปภาพ
และสิ่งใกล๎ตัวที่พบเห็น ซึ่งจะ
ทาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ และ
สามารถนาไป สื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได๎

๙

唐人街

ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

ป ๖/๒
ป ๖/๒
ป ๖/๑
ป ๖/๑

ผู๎เรียน เรียนรู๎การสถานที่
6
การอําน การเขียน คาศัพท๑ใน
บทเรียน การสร๎างประโยค
และอํานข๎อความสั้นๆได๎

๑๐

บททบทวน

ต ๓.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๑ ป ๖/๑

ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
6
เขียนคาศัพท๑ที่ต๎องจาในบน
เรียนที่ผํานมาได๎ การทบทวน
การสร๎างประโยคของบทเรียน
ที่ ๖-๙ ตลอดจนสามารถ
สนทนาโต๎ตอบและนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจันได๎

ลาดับที่
๑๑

๑๒

ชื่อหนํวยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู๎/ตัวชี้วัด
今天吃什么 ต ๑.๓ ป ๖/๒
ต ๒.๑ ป ๖/๒
饭
ต ๒.๒ ป ๖/๑
ต ๔.๑ ป ๖/๑
我们去吃麦 ต ๒.๒ ป ๖/๑
ต ๔.๑ ป ๖/๑
当劳
ต ๔.๒ ป ๖/๑

๑๓

你会做饭吗 ต ๒.๒ ป ๖/๑
ต ๔.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๒ ป ๖/๑

๑๔

做家务

ต ๔.๑ ป ๖/๑
ต ๔.๒ ป ๖/๑

๑๕

บททบทวน

ต ๓.๑ ป ๖/๑

สาระสาคัญ

เวลา

ผู๎เรียนเรียนรู๎การสร๎าง
ประโยคและการสนทนา
โต๎ตอบในชีวิตประจาวันได๎

5

ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนคาศัพท๑ใน
บทเรียน รวมถึงการสร๎าง
ประโยคและพูดโตตอบงํายๆ
ในชีวิตประจาวันได๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนคาศัพท๑
เกี่ยวกับคาเรียกชื่อผักและ
เครื่องเทศตํางๆ รวมถึงการ
อํานบทความสั้นๆ ได๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนคาศัพท๑
เกี่ยวกับงานบ๎าน รวมถึงการ
อํานบทความสั้นๆ ได๎
ผู๎เรียนสร๎างประโยคที่เรียนมา
ทั้งหมด และใช๎สนทนาใน
ชีวิตประจาวันได๎

5

6

6

6

ลาดับที่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชา คอมพิวเตอร์

โครงสร้างเวลาเรียนชั้นประถมศึกษา ๑-๖
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญได๎กาหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี้
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ระดับประถมศึกษา
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
คณิตศาสตร์
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
วิทยาศาสตร์
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
80 (40)
80(40)
80(40)
80
80
80
- ประวัติศาสตร๑

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

40

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐(40)
๘๐(40)
๔๐

๘๐(40)
๘๐(40)
๔๐

๘๐(40)
๘๐(40)
๔๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๔๐

๘๐
๘๔๐

๘๐
๘๔๐

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐0(880) ๑๐๐๐(880) ๑๐๐๐(880)

รายวิชา/กิจกรรม
ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ไมํน๎อยกวํา 40 ชม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือยุวกาชาด
๑๒๐
๑๒๐
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๒๐
๑๒๐
รวมเวลาทั้งหมด

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

80ชั่วโมง
80 ชั่วโมง
80 ชั่วโมง
80 ชั่วโมง
80 ชั่วโมง
40 ชั่วโมง

รายวิชาเพิ่มเติม
คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

40ชั่วโมง
40 ชั่วโมง
40 ชั่วโมง
40 ชั่วโมง
40 ชั่วโมง
40 ชั่วโมง

แผนระยะยาว
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัสและชื่อรายวิชา ง 11201 จานวนหน่วยกิต 1 กิต หลักสูตร รายวิชา เพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน
1. เพื่อสามารถบอกข๎อมูลที่สนใจ และแหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัวได๎
2. เพื่อสามารถบอกความสาคัญของอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ได๎ถูกต๎อง
3. เพื่อสามารถใช๎เมาส๑และแปูนพิมพ๑ได๎ถูกต๎อง
4. เพื่อสามารถเปด-ปดเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎ถูกต๎องตามกระบวนการ
5. เพื่อสามารถใช๎แปูนพิมพ๑อักษรไทยแบบสัมผัสได๎

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง 11201 พัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร๑)กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑ ข๎อมูลของสิ่งของที่สนใจอาจเป๕นข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว๑ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ๑ตํางๆ
แหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว ประกอบด๎วย บ๎าน ห๎องสมุด ผู๎ปกครอง ครู หนังสือพิมพ๑ รายการโทรทัศน๑ อุปกรณ๑เทคโนโลยี
สารสนเทศ เชํน คอมพิวเตอร๑ วิทยุ โทรทัศน๑ กล๎องดิจิทัล โทรศัพท๑มือถือ ประโยชน๑ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด๎วย ใช๎ในการเรียน ใช๎วาดภาพ ใช๎ติดตํอสื่อสาร โดยใช๎กระบวนการการทางาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห๑ กระบวนการทางานกลุํม และการใช๎งาน ระบบปฏิบัติการวินโดวส๑การใช๎โปรแกรมประยุกต๑บนวินโดวส๑ซอฟต๑แวร๑
ฮาร๑ดแวร๑
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการทางาน และนาความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการ
เรียนรู้

สัปดาห์ ระยะเวลา
กิจกรรม
หัวข้อเรื่อง
ที่
(ชั่วโมง)
การเรียนรู้

1-2

ตัวฉันและ
สิ่งที่อยูํ
รอบตัวฉัน

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

สือ่ /แหล่ง
การ
เรียนรู้

2

อธิบาย
หนังสือ
ความหมาย
สังเกต ใบความรู๎
ของข๎อมูล
สรุปความรู๎ สิ่งที่เรา
พบเห็น

2

อธิบาย
ใบความรู๎
สังเกต
แหลํงข๎อมูล
สิ่งที่เรา
สืบค๎น
พบเห็น
สรุปความรู๎
อธิบาย
หนังสือ
สังเกต ใบความรู๎
สรุปความรู๎ สิ่งที่เรา
พบเห็น

ชิ้นงาน

การประเมิน
การเรียนรู้

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

2

ประโยชน๑
ของข๎อมูล

2

อธิบาย
ใบความรู๎
การเก็บ
สังเกต
สิ่งที่เรา
รักษาข๎อมูล สืบค๎น
พบเห็น
สรุปความรู๎

ใบงาน

2

ความจาเป๕น อธิบาย ใบความรู๎
ในการใช๎
สังเกต
สิ่งที่เรา
งาน
สรุปความรู๎ พบเห็น

ใบงาน

2

หนํวยรับ
ข๎อมูลเข๎า
ของคน

อธิบาย
ใบความรู๎
สังเกต
สิ่งที่เรา
สืบค๎น
พบเห็น
สรุปความรู๎

ใบงาน

2

หนํวยรับ
ข๎อมูลเข๎า
ของคอม
พิวเตอร๑

อธิบาย
ใบความรู๎
สังเกต
สิ่งที่เรา
สืบค๎น
พบเห็น
สรุปความรู๎

ใบงาน

ฉันเหมือน
คอมพิวเตอร๑
13-14

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

15-16

2

17-18

2

การใช๎
คอมพิวเตอร๑
19-20
อยํางถูกวิธี
รวม

20

2
20

หนํวย
อธิบาย
ใบความรู๎
แสดงผล
สังเกต
สิ่งที่เรา
คอมพิวเตอ สืบค๎น
พบเห็น
ร๑
สรุปความรู๎
อธิบาย
มารู๎จัก
ใบความรู๎
สังเกต
คอมพิวเตอ
สิ่งที่เรา
สืบค๎น
ร๑กันเถอะ
พบเห็น
สรุปความรู๎
วิธีการเปด อธิบาย ใบความรู๎
และปด
สังเกต
สิ่งที่เรา
เครื่อง
สรุปความรู๎ พบเห็น

ใบงาน

ใบงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการ
เรียนรู้

สัปดาห์ ระยะเวลา
ที่
(ชั่วโมง)

21-22

การใช๎
คอมพิวเตอ
ร๑อยํางถูกวิธี

23-24

25-26

27-28

29-31

32-34

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม
การเรียนรู้

สือ่ /แหล่ง
การเรียนรู้

ชิ้นงาน

มาฝึกใช๎เมาส๑กัน
เถอะ

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

2

การใช๎เครื่องมือ
ในการขีดเส๎น

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบงาน

2

การใช๎เครื่องมือ
ในการระบายสี

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

2

การประยุกต๑ใช๎
เครื่องมือเพื่อ
การทางาน

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

3

ทักษะใช๎
แปูนพิมพ๑ตัวเลข

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบงาน

3

ทักษะใช๎
แปูนพิมพ๑ A-Z

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบงาน

3

ทักษะการพิมพ๑
ผสมคา

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบงาน

หนูอยากรู๎

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบงาน

2

แปูนพิมพ๑
อัจฉริยะ
35-37

รวม

38-40

3

20

20

การ
ประเมิน
การเรียนรู้
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

แผนระยะยาว
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัสและชื่อรายวิชา ง 12201 จานวนหน่วยกิต 1 กิต หลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน
1. เพื่อสามารถบอกประโยชน๑ของข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ ที่เชื่อถือได๎
2. เพื่อสามารถบอกความหมายความสาคัญของฮาร๑ดแวร๑, ซอฟต๑แวร๑ได๎อยํางถูกต๎อง
3. เพื่อสามารถบอกลักษณะของระบบปฏิบัติการวินโดวส๑ได๎ถูกต๎อง
4. เพื่อสามารถฝึกพิมพ๑ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผสมคากัน ได๎
5. เพื่อสามารถใช๎โปรแกรม Paint เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพได๎

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง 12201 พัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร๑)กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑ ข๎อมูลของสิ่งของที่สนใจอาจเป๕นข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว๑ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ๑ตํางๆ
แหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว ประกอบด๎วย บ๎าน ห๎องสมุด ผู๎ปกครอง ครู หนังสือพิมพ๑ รายการโทรทัศน๑ อุปกรณ๑เทคโนโลยี
สารสนเทศ เชํน คอมพิวเตอร๑ วิทยุ โทรทัศน๑ กล๎องดิจิทัล โทรศัพท๑มือถือ ประโยชน๑ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด๎วย ใช๎ในการเรียน ใช๎วาดภาพ ใช๎ติดตํอสื่อสาร โดยใช๎กระบวนการการทางาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห๑ กระบวนการทางานกลุํม และการใช๎งาน ระบบปฏิบัติการวินโดวส๑การใช๎โปรแกรมประยุกต๑บนวินโดวส๑ซอฟต๑แวร๑
ฮาร๑ดแวร๑
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการทางาน และนาความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการ
เรียนรู้

สัปดาห์ ระยะเวลา
กิจกรรม
หัวข้อเรื่อง
ที่
(ชั่วโมง)
การเรียนรู้

สือ่ /แหล่ง
การเรียนรู้
หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

การประเมิน
การเรียนรู้

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

2

ข๎อมูล

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

2

การเก็บ
รักษา
ข๎อมูล

อธิบาย
สังเกต
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

2

ความสาคั
ญของ
ข๎อมูล

อธิบาย
สังเกต
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

2

ความสาคั
ญของ
ฮาร๑ดแวร๑

อธิบาย
สังเกต
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

2

อุปกรณ๑ที่
อธิบาย
สํวนประก
สังเกต
อบหลัก
สืบค๎น
คอมพิวเต
สรุปความรู๎
อร๑

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

13-14

2

อธิบาย
อุปกรณ๑ตํอ สังเกต
พํวงอื่น ๆ
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

15-16

2

ความหมา
ยของ

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ

ใบงาน

1-2

โรงเรียน
ของฉัน
3-7

5-6

7-8

9-10

2

ฮาร๑ดแวร๑
11-12

ซอฟต๑แวร๑

ชิ้นงาน

ความหมา
ยของ
ฮาร๑ดแวร๑

อธิบาย
สังเกต

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ

ซอฟต๑แวร๑ สรุปความรู๎

2

ซอฟต๑แวร๑
มาจากไหน

อธิบาย
สังเกต
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

19-20

2

อธิบาย
ประเภท
สังเกต
ซอฟต๑แวร๑
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

20

20

17-18

รวม

เห็น

ใบงาน

ใบงาน

ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการ
เรียนรู้

สัปดาห์ ระยะเวลา
ที่
(ชั่วโมง)

21-22

23-24

2

27-28

29-30

การใช๎
โปรแกรม
31-32
ประยุกต๑บน
วินโดวส๑
33-34

มารู๎จักกับ
วินโดวส๑กันเถอะ

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

สือ่ /แหล่ง
การเรียนรู้

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ชิ้นงาน

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

2

สํวนประกอบ
Desktop

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

2

เริ่มต๎นใช๎
Windows กัน
เถอะ

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

การจัดการกับ
หน๎าตําง

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบงาน

มารู๎จักกับไฟล๑
อธิบาย
และโฟลเดอร๑กัน
สังเกต
เถอะ
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบงาน

ระบบปฏิบัติ
การ
WINDOWS
25-26

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม
การเรียนรู้

2

2

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

2

ฝึกพิมพ๑ด๎วย
โปรแกรม
Notepad

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบงาน

2

ฝึกพิมพ๑ด๎วย

อธิบาย

ใบความรู๎

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

สังเกต

โปรแกรม
Notepad

สังเกต
ปฏิบัติการ

2

การใช๎เครื่อง
คานวณ
Calculator

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบงาน

2

การใช๎โปรแกรม
Paint

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบงาน

39-40

2

การใช๎โปรแกรม
Paint

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ใบงาน

20

20

35-36

37-38

รวม

คอมพิวเตอร๑

ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

แผนระยะยาว
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสและชื่อรายวิชา ง 13201 จานวนหน่วยกิต 1 กิต หลักสูตร รายวิชา เพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน
1. เพื่อสามารถค๎นหาข๎อมูลอยํางมีขั้นตอนและนาเสนอข๎อมูลในลักษณะตํางๆ ได๎
2. เพื่อสามารถใช๎เมนูและแถบเครื่องมือมาตรฐานของโปรแกรม Microsoft Word
3. เพื่อสามารถการสร๎างเอกสารโปรแกรม Microsoft Word
4. เพื่อ สามารถสร๎างตารางดํวนจากปุุมสร๎างตารางในแถบเครื่องมือ และการ สร๎างตาราง จากเมนู
คาสั่งเพื่อกาหนดจานวนของตาราง

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง 13201 พัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร๑)กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห๑ ข๎อมูลของสิ่งของที่สนใจอาจเป๕นข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว๑ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ๑ตํางๆ
แหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว ประกอบด๎วย บ๎าน ห๎องสมุด ผู๎ปกครอง ครู หนังสือพิมพ๑ รายการโทรทัศน๑ อุปกรณ๑เทคโนโลยี
สารสนเทศ เชํน คอมพิวเตอร๑ วิทยุ โทรทัศน๑ กล๎องดิจิทัล โทรศัพท๑มือถือ ประโยชน๑ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด๎วย ใช๎ในการเรียน ใช๎วาดภาพ ใช๎ติดตํอสื่อสาร โดยใช๎กระบวนการการทางาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห๑ กระบวนการทางานกลุํม และการเริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมไมโครซอฟต๑เวิร๑ด การสร๎างเอกสารด๎วย Word การตกแตํง
เอกสารตารางและการสั่งพิมพ๑ออกทางเครื่องพิมพ๑การประยุกต๑เพื่อใช๎ในงานอาชีพ
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการทางาน และนาความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. ข๎อมูลนําสนใจ
2. เริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมไมโครซอฟต๑เวิร๑ด
3. การสร๎างเอกสารด๎วย Word
4. การตกแตํงเอกสาร
5. ตารางและการสั่งพิมพ๑ออกทางเครื่องพิมพ๑
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู๎

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการ
เรียนรู้

สัปดาห์ ระยะเวลา
ที่
(ชั่วโมง)
1-2

เริ่มต๎นใช๎
งาน
โปรแกรม
ไมโครซอฟต๑
เวิร๑ด

3-4

5-6

7-8

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม
การเรียนรู้

สือ่ /แหล่ง
การเรียนรู้

2

หนังสือ
อธิบาย
การเรียกใช๎งาน
ใบความรู๎
สังเกต
โปรแกรม Word
สิ่งที่เราพบ
สรุปความรู๎
เห็น

2

หนังสือ
สํวนประกอบ
อธิบาย
ใบความรู๎
ของหน๎าจอ
สังเกต
สิ่งที่เราพบ
โปรแกรม Word สรุปความรู๎
เห็น

2

เตรียมความ
พร๎อมกํอนการ
ใช๎งาน

หนังสือ
อธิบาย
ใบความรู๎
สังเกต
สิ่งที่เราพบ
สรุปความรู๎
เห็น

การใช๎เมนูและ
แถบเครื่องมือ

หนังสือ
อธิบาย
ใบความรู๎
สังเกต
สิ่งที่เราพบ
สรุปความรู๎
เห็น

2

9-10

2

11-12

2

การสร๎าง 13-14
เอกสารด๎วย
Word

2

15-16

2

หนังสือ
อธิบาย
ใบความรู๎
การสร๎างเอกสาร
สังเกต
สิ่งที่เราพบ
สรุปความรู๎
เห็น
หนังสือ
การเลื่อน
อธิบาย
ใบความรู๎
ตาแหนํงไปที่
สังเกต
สิ่งที่เราพบ
สํวนตํางๆ
สรุปความรู๎
เห็น
หนังสือ
การปูอน
อธิบาย
ใบความรู๎
ข๎อความ/พิมพ๑
สังเกต
สิ่งที่เราพบ
แทรก/พิมพ๑ทับ สรุปความรู๎
เห็น
หนังสือ
อธิบาย
การคัดลอกและ
ใบความรู๎
สังเกต
การย๎ายข๎อมูล
สิ่งที่เราพบ
สรุปความรู๎
เห็น

ชิ้นงาน

การประเมิน
การเรียนรู้

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

ใบงาน

ใบงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

รวม

17-18

2

19-20

2

20

20

หนังสือ
การยกเลิกคาสั่ง
อธิบาย
ใบความรู๎
และใช๎คาสั่งที่
สังเกต
สิ่งที่เราพบ
ยกเลิก
สรุปความรู๎
เห็น
หนังสือ
การบันทึกข๎อมูล อธิบาย
ใบความรู๎
สั
ง
เกต
สื่อบันทึกข๎อมูล
สิ่งที่เราพบ
สรุปความรู๎
เห็น

ใบงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการ
เรียนรู้

สัปดาห์ ระยะเวลา
ที่
(ชั่วโมง)

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

2

อธิบาย
การเรียกใช๎งาน
สังเกต
โปรแกรม Word
สรุปความรู๎

หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

2

การใช๎เครื่องมือ
วาดภาพตกแตํง
เอกสาร

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

การใช๎ข๎อความ
ศิลป์

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

การแทรก
รูปภาพ

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

2

กรอบและลาย

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

2

อธิบาย
การแทรก
สังเกต
สัญลักษณ๑พิเศษ
สรุปความรู๎

หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

33-34

2

การสร๎างตาราง

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

35-36

2

การจัดการแถว

อธิบาย

หนังสือ

ใบงาน

23-24

25-26

27-28

29-30

31-32
ตารางและ
การสํงพิมพ๑
ออกทาง
เครื่องพิมพ๑

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

สือ่ /แหล่ง
การเรียนรู้

21-22

การตกแตํง
เอกสาร

ชิ้นงาน

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรม
การเรียนรู้

2

2

หัวข้อเรื่อง

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต

และคอลัมน๑

2

การตกแตํง
ตาราง

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

39-40

2

การพิมพ๑เอกสาร
ทางเครื่องพิมพ๑

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

20

20

37-38

รวม

สังเกต
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น
หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น
หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

ใบงาน

ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

แผนระยะยาว
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสและชื่อรายวิชา ง 14201 จานวนหน่วยกิต 1 กิต หลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม
ประถมศึกษาปีที่ 4
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน
1. เพื่ออธิบายความหมายของข๎อมูล สารสนเทศได๎ถูกต๎อง
2. เพื่ออธิบายลักษณะของคอมพิวเตอร๑และการใช๎งาน
3. เพื่อจาแนกประเภทของข๎อมูลได๎ถูกต๎อง
4. เพื่อบอกการใช๎งานโปรแกรม Microsoft Word
5. เพื่อบอกการใช๎งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
6. เพื่อใช๎เครื่องมือในการเข๎าใช๎งานเว็บไซต๑
7. เพื่อนักเรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎ในระดับเบื้องต๎นได๎

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง 14201 พัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร๑) กลุํมสาระการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑ ข๎อมูลของสิ่งของที่สนใจอาจเป๕นข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว๑ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ๑ตํางๆ
แหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว อุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน คอมพิวเตอร๑ วิทยุ โทรทัศน๑ กล๎องดิจิทัล โทรศัพท๑มือถือ ประโยชน๑
ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด๎วย ใช๎ในการเรียน ใช๎วาดภาพ ใช๎ติดตํอสื่อสาร โดยใช๎กระบวนการการทางาน
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห๑ กระบวนการทางานกลุํม และมารู๎จักกับข๎อมูลสารสนเทศ การเรียนรู๎อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑ซอฟต๑แวร๑และฮาร๑ดแวร๑ การสร๎างงานด๎วยโปรแกรมโปรแกรมไมโครซอฟต๑เวิร๑ด การประยุกต๑เพื่อใช๎ในงานอาชีพ
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการทางาน และนาความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. ข๎อมูลสารสนเทศ
2. คอมพิวเตอร๑และการใช๎งาน
3. การใช๎งานโปรแกรม Microsoft Word
4. การดูแลอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑
5. การใช๎งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
6. การใช๎งานเว็บไซต๑
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู๎

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการ
เรียนรู้
ข๎อมูล
สารสนเทศ

สัปดาห์ ระยะเวลา
ที่
(ชั่วโมง)
1-2
2

3-4

คอมพิวเตอ
ร๑และการ
งานใช๎

5-6

7-8

9-10
การใช๎งาน
โปรแกรม
Microsoft
Word

11-15

16-20

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม
การเรียนรู้

ข๎อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

สือ่ /แหล่ง
การเรียนรู้

ชิ้นงาน

หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

2

อธิบาย
การจัดการข๎อมูล
สังเกต
กับอุปกรณ๑
สืบค๎น
เทคโนโลยี
สรุปความรู๎
สารสนเทศ

2

อธิบาย
สังเกต
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ รายงานสิ่งที่
เห็น
เห็น

อธิบาย
สังเกต
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

2

การเรียนรู๎
คอมพิวเตอร๑
รู๎จักการใช๎
ซอฟต๑แวร๑

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

ใบงาน
ชิ้นงาน

การใช๎งาน
อธิบาย
โปรแกรม
สังเกต
MicrosoftWord สรุปความรู๎

ใบความรู๎
รายงานสิ่งที่
สิ่งที่เราพบ
เห็น
เห็น

5

สํวนประกอบ
ของโปรแกรม
MicrosoftWord

อธิบาย
สังเกต
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

5

การสร๎างเอกสาร
ในโปรแกรม
MicrosoftWord

อธิบาย
สังเกต
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

2

รวม
20
20
ตาราง แผนการจัดการเรียนรู๎ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2

การ
ประเมิน
การเรียนรู้
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

หนํวยการ
เรียนรู๎

สัปดาห๑ที่ ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

การดูแลรักษา
อุปกรณ๑
19-20
คอมพิวเตอร๑

การใช๎งาน
โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

การใช๎งาน
เว็บไซต๑
รวม

21-25

2

5

26-35

10

36-40

5

20

20

หัวข๎อเรื่อง
การดูแลรักษา
อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑

การใช๎งาน
โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

กิจกรรมการ สื่อ/แหลํงการ
เรียนรู๎
เรียนรู๎
อธิบาย
สังเกต
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

การใช๎งาน
อธิบาย
เครื่องมือ
สังเกต
MicrosoftPow
สืบค๎น
erPoint
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

สามารถใช๎
อธิบาย
อินเตอร๑สืบ
สังเกต
ค๎นหาข๎อมูลได๎ ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ชิ้นงาน

ใบงาน

ใบงาน

ใบงาน

ใบงาน

การประเมิน
การเรียนรู๎
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

แผนระยะยาว
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสและชื่อรายวิชา ง 15201 จานวนหน่วยกิต 1 กิต หลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน
1. เพื่อบอกประวัติและที่มาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อบอกความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได๎
3. เพื่อบอกความหมายของอุปกรณ๑ภายนอกและภายในของเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎
4. เพื่อบอกความสาคัญชื่อของอุปกรณ๑ภายนอกและภายในของเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎
5. เพื่อบอกความหมายและความสาคัญโปรแกรมตัดตํอเสียงได๎
6. เพื่อบอกวิธีการใช๎งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
7. เพื่อนักเรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎ในระดับเบื้องต๎น ได๎

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง 15201 พัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร๑) กลุํมสาระการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เวลา 40 ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑ ข๎อมูลของสิ่งของที่สนใจอาจเป๕นข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว๑ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ๑ตํางๆ
แหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว อุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน คอมพิวเตอร๑ วิทยุ โทรทัศน๑ กล๎องดิจิทัล โทรศัพท๑มือถือ ประโยชน๑
ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด๎วย ใช๎ในการเรียน ใช๎วาดภาพ ใช๎ติดตํอสื่อสาร โดยใช๎กระบวนการการทางาน
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห๑ กระบวนการทางานกลุํม และมารู๎จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู๎อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑ซอฟต๑แวร๑และฮาร๑ดแวร๑ โปรแกรมนาเสนอผลงาน การจัดการสไลด๑ การตกแตํงสไลด๑ เทคนิคการนาเสนอ การ
นาเสนอข๎อมูลกราฟแบบงําย การประยุกต๑เพื่อใช๎ในงานอาชีพ
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการทางาน และนาความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อุปกรณ๑ฮาร๑ดแวร๑และซอฟต๑แวร๑
3. โปรแกรมตัดตํอเสียง
4. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
5. การดูแลอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑
รวมทั้งหมด 5ผลการเรียนรู๎

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการ
เรียนรู้

สัปดาห์ ระยะเวลา
ที่
(ชั่วโมง)

1-3

3

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4-6

อุปกรณ๑
ฮาร๑ดแวร๑
และ
ซอฟต๑แวร๑

รวม

7-13

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม
การเรียนรู้

สือ่ /แหล่ง
การเรียนรู้

บอกประวัติและ
อธิบาย
ที่มาของ
สังเกต
คอมพิวเตอร๑ สรุปความรู๎

หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ชิ้นงาน

ใบงาน

3

อธิบาย
บอกความหมาย
สังเกต
ของเทคโนโลยี
สืบค๎น
สารสนเทศ สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

7

บอกชื่ออุปกรณ๑
อธิบาย
ภายนอกและ
สังเกต
ภายใน
สรุปความรู๎
ของเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ได๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น
รายงานสิ่งที่
เห็น

14-20

7

20

20

ลง windows
และโปรแกรม
เบื้องต๎นได๎

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

ใบงาน
ชิ้นงาน

การ
ประเมิน
การเรียนรู้
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการ
เรียนรู้

การใช๎
โปรแกรมตัด
ตํอเสียงและ
วีดีโอ

สัปดาห์ ระยะเวลา
ที่
(ชั่วโมง)

21-23

24-29

3

6

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม
การเรียนรู้

สือ่ /แหล่ง
การเรียนรู้

อธิบาย
รู๎จักการทางาน สังเกต
โปรแกรมตัด ปฏิบัติการ
ตํอเสียงและ
วีดีโอ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

สามารถใช๎งาน อธิบาย
โปรแกรมตัด
สังเกต
ตํอเสียงและ ปฏิบัติการ
วีดีโอ

ใบความรู๎
รายงานสิ่ง
คอมพิวเตอร๑
ที่เห็น

การใช๎งาน
โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

ใบงาน

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

6

การใช๎งาน
อธิบาย
เครื่องมือ
สังเกต
MicrosoftPo
สืบค๎น
werPoint สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

การดูแลรักษา
อุปกรณ๑
39-40
คอมพิวเตอร๑

2

การดูแลรักษา
อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

รวม

20

การใช๎งาน
โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint

30-32

34-38

20

3

อธิบาย
สังเกต
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ชิ้นงาน

ใบงาน

การ
ประเมิน
การเรียนรู้
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

แผนระยะยาว
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสและชื่อรายวิชา ง 16201 จานวนหน่วยกิต 1 กิต หลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน
1. เพื่อนักเรียนบอกข๎อดี - ข๎อเสียของโปรแกรมไมโครซอฟต๑เวิร๑ด (Microsoft Word)ได๎
2. เพื่อสร๎างเอกสารเพื่อใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจาวันด๎วยความรับผิดชอบ
3. เพื่อใช๎เครื่องมือที่กาหนดในโปรแกรม Microsoft Excelได๎
4. เพื่อบอกขั้นตอนการสร๎างเอกสารในโปรแกรม Microsoft Excelได๎
5. เพื่อสร๎างเอกสารในโปรแกรม Microsoft Excelได๎
6. เพื่อบอกลักษณะของงานที่จาเป๕นต๎องใช๎โปรแกรมเพื่อคานวณ
7. เพื่อสามารถสร๎างชิ้นงานในโปรแกรมกราฟกได๎
8. เพื่อสามารถใช๎งานโปรแกรม Adobe Flash

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง 16201 พัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร๑) กลุํมสาระการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 40 ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห๑ ข๎อมูลของสิ่งของที่สนใจอาจเป๕นข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว๑ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ๑ตํางๆ
แหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว อุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน คอมพิวเตอร๑ วิทยุ โทรทัศน๑ กล๎องดิจิทัล โทรศัพท๑มือถือ ประโยชน๑
ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด๎วย ใช๎ในการเรียน ใช๎วาดภาพ ใช๎ติดตํอสื่อสาร โดยใช๎กระบวนการการทางาน
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห๑ กระบวนการทางานกลุํม และความรู๎เกี่ยวกับการ ใช๎งานโปรแกรมไมโครซอฟต๑
เวิร๑ด เริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมMicrosoft Excelการใช๎โปรแกรมกราฟก การประยุกต๑เพื่อใช๎งานอาชีพ
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการทางาน และนาความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. เริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมไมโครซอฟต๑เวิร๑ด
2. เริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมMicrosoft Excel
3. การดูแลอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑
4. การใช๎โปรแกรมกราฟก
5. โปรแกรม Adobe Flash
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู๎

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการ
เรียนรู้

เริ่มต๎นใช๎
งาน
โปรแกรม
ไมโครซอฟต๑
เวิร๑ด

สัปดาห์ ระยะเวลา
ที่
(ชั่วโมง)

1-2

3-6

7-8
เริ่มต๎นใช๎
งาน
โปรแกรม
Microsoft
Excel

9-13

14-18

กิจกรรม
การเรียนรู้

สือ่ /แหล่ง
การเรียนรู้

ชิ้นงาน

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

2

การเรียกใช๎งาน
และ
สํวนประกอบ
ของโปแกรม
Word

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

หนังสือ
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

4

อธิบาย
การทาเอกสาร
สังเกต
ตํางๆ โปแกรม
ปฏิบัติการ
Word

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

2

งานที่จาเป๕นต๎อง อธิบาย
ใช๎โปรแกรม
สังเกต
คานวณ
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ รายงานสิ่งที่
เห็น
เห็น

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน
ชิ้นงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน
ชิ้นงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

5

5

การดูแล
รักษา
19-20
อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑

2

รวม

20

20

หัวข้อเรื่อง

การทางานกับ
เวิร๑กชีต

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ
อธิบาย
สังเกต
สูตรและฟ๓งก๑ชั่น
ปฏิบัติการ

การดูแลรักษา
อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑

อธิบาย
สังเกต
สืบค๎น
สรุปความรู๎

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น
ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

ใบงาน

ใบงาน

สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการ
เรียนรู้

สัปดาห์ ระยะเวลา
ที่
(ชั่วโมง)

21-22

2

การใช๎
โปรแกรม
กราฟก
23-28

6

29-30

2

31-40

10

20

20

โปรแกรม
Adobe
Flash

รวม

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรม
การเรียนรู้

สือ่ /แหล่ง
การเรียนรู้

1. รู๎จักโปรแกรม อธิบาย
Adobe Photo
สังเกต
shop
ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
สิ่งที่เราพบ
เห็น

2. สามารถใช๎
อธิบาย
งานโปรแกรม
สังเกต
Adobe Photo ปฏิบัติการ
shop

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

รู๎จักโปรแกรม
Adobe Flash

อธิบาย
สังเกต
ปฏิบัติการ

อธิบาย
ใช๎งานโปรแกรม
สังเกต
Adobe Flash ปฏิบัติการ

ใบความรู๎
คอมพิวเตอร๑

ชิ้นงาน

ใบงาน

ใบงาน

ใบงาน

ใบความรู๎ รายงานสิ่ง
คอมพิวเตอร๑
ที่เห็น

การ
ประเมิน
การเรียนรู้
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน
สังเกต
ตรวจสอบ
ประเมิน
รายงาน

