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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 



ค าน า 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต๎องสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

วัฒนธรรมสภาพแวดล๎อมและความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่เจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วเพ่ือ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนของชาติให๎สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสอดคล๎องกับ
ประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21  

กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงได๎ด าเนินการ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 โดยน าข๎อมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่  12 ยุทธศาสตร๑ชาติ  20 ปีและแผนการศึกษาแหํงชาติพ .ศ. 
2560 –  2579 มาใช๎เป๕นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให๎มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น
ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑วิทยาศาสตร๑และสาระ
ภูมิศาสตร๑ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งมีความส าคัญตํอการพัฒนา
ประเทศและเป๕นรากฐานส าคัญท่ีจะชํวยให๎มนุษย๑มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑คิดอยํางมีเหตุผลเป๕น
ระบบสามารถวิเคราะห๑ป๓ญหาหรือสถานการณ๑ได๎อยํางรอบคอบและถ่ีถ๎วนสามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันตลอดจนการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑
และคณิตศาสตร๑เพ่ือแก๎ป๓ญหาหรือพัฒนางานด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่น าไปสูํการ
คิดค๎นสิ่งประดิษฐ๑หรือสร๎างนวัตกรรมตําง ๆที่เอ้ือประโยชน๑ตํอการด ารงชีวิตการใช๎ทักษะการคิดเชิง
ค านวณความรู๎ทางด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแก๎ป๓ญหาที่พบใน
ชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช๎ความรู๎ความสามารถทักษะกระบวนการและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร๑เรียนรู๎สิ่งตําง ๆที่อยูํรอบตัวอยํางเข๎าใจสภาพที่เป๕นอยูํและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสูํการ
จัดการและปรับใช๎ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยํางสร๎างสรรค๑ 

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได๎มอบหมายให๎สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  
(สสวท.) รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑และ
สาระเทคโนโลยีในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่งตํอมาได๎ผนวกรวมอยูํในกลุํม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรับผิดชอบปรับปรุง
สาระภูมิศาสตร๑ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดฯ  (ฉบับปรับปรุงพ .ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให๎สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานใช๎เป๕นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตลอดจนเป๕น
แนวทางให๎ผู๎ที่เก่ียวข๎องเข๎าใจในเปูาหมายการพัฒนาผู๎เรียนและมีสํวนรํวมในการสํงเสริมสนับสนุนให๎
ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานขอขอบคุณสสวท . ผู๎ทรงคุณวุฒิผู๎เชี่ยวชาญแตํ
ละสาขาคณาจารย๑ศึกษานิเทศก๑ครูผู๎สอนและผู๎มีสํวนรํวมจากทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการที่ชํวยให๎การพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้มีความสมบูรณ๑และเหมาะสมตํอการจัด
การศึกษาเพ่ือคนไทยทั้งประเทศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 



ความน า 
 
โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ  ได๎จัดท าหลักสูตรถานศึกษาพุทธศักราช  2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช2560)  ตามค าสั่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ .1239/2560 สั่ง ณ 
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560  เพื่อ ให๎การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สภาพแวดล๎อมและความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่
เจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว  เป๕นการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 โลกศตวรรษท่ี  21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู๎เรียนมี
ศักยภาพในการแขํงขันและด ารงชีวิตอยํางสร๎างสรรค๑ในประชาคมโลก  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ  เป๕นโรงเรียนการใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และพัฒนาไปสูํหลักสูตรสถานศึกษาดังนั้นโรงเรียนจึงได๎จัดท าและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ึน  โดยได๎น ามาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลาง
ก าหนดมาเป๕นกรอบและทิศทางในการจัดท า  และได๎น ากรอบสาระการเรียนรู๎ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรุงปรับพุทธศักราช  2560) ก าหนดไว๎มาให๎นักเรียนได๎
เรียนรู๎เพิ่มเติมอีกในเรื่องของประวัติโรงเรียน  ชุมชน  อ าเภอ  บุคคลส าคัญ  ประเพณี  อาชีพ  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุและศิลปะในชุมชน  เพ่ือปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนมีจิตส านึก  ตระหนักถึง
ความส าคัญของท๎องถิ่นตนเอง 

นอกจากการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรุงปรับพุทธศักราช  2560) ก าหนดแล๎ว  โรงเรียนได๎รํวมกัน
ก าหนดจุดเน๎นในการพัฒนาผู๎เรียนโดยมุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส านึกในความเป๕น
พลเมืองไทย  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป๕นประมุข  ปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ๑    มีความก๎าวล้ าทาง
เทคโนโลยี  และเห็นความส าคัญในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิสัยทัศน์ 
  
 โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญมุํงพัฒนาครูและผู๎เรียน ให๎เป๕นคนดีมีความรักเมตตา 
ซื่อสัตย๑ กตัญ๒ู มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะในการสื่อสารก๎าวทันเทคโนโลยี
และสร๎างระบบการบริหารจัดการสูํมาตรฐานสากล 
 

หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
              ๑.  เป๕นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป๕นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู๎                   เป๕นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป๕นไทยควบคูํกับความเป๕นสากล 

๒.  เป๕นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓.  เป๕นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 

๔. เป๕นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการ
เรียนรู๎ 

๕.  เป๕นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน๎นผู๎เรียนเป๕นส าคัญ  
๖.  เป๕นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ๑  

จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป๕นคนดี  มีป๓ญญา มีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาตํอ  และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป๕นจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผู๎เรียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมท่ีพึงประสงค๑ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒.  มีความรู๎ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ป๓ญหา การใช๎เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป๕นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข 
๕.  มีจิตสานึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย การอนุรักษ๑และพัฒนา

สิ่งแวดล๎อม  มีจิตสาธารณะที่มุํงท าประโยชน๑และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคม
อยํางมีความสุข    



สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑  ดังนี้ 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป๕นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ขําวสารและประสบการณ๑อันจะเป๕นประโยชน๑ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจ าตํอรอง
เพ่ือขจัดและลดป๓ญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเอง
และสังคม 
 

 ๒. ความสามารถในการคิด   เป๕นความสามารถในการคิดวิเคราะห๑   การคิดสังเคราะห๑    
การคิดอยํางสร๎างสรรค๑    การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป๕นระบบ เพื่อน าไปสูํการสร๎างองค๑
ความรู๎หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 
 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป๕นความสามารถในการแก๎ป๓ญหาและอุปสรรคตําง ๆ  
ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล   คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ  เข๎าใจ
ความสัมพันธ๑และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต๑ความรู๎มา
ใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 

 
 ๔ . ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป๕นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎
ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน และการอยูํ
รํวมกันในสังคมด๎วยการ สร๎างเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคคล การจัดการป๓ญหาและความขัดแย๎ง
ตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการ
รู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค๑ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป๕นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร 
การท างาน  การแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรร 

 



คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 

เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป๕นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
๑. รักชาติศาสน๑ กษัตริย๑ 
๒. ซื่อสัตย๑สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝุเรียนรู ๎
๕. อยูํอยํางพอเพียง 
๖. มุํงม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป๕นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
๙. รักและรับใช๎ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ิมเติมให๎สอดคล๎องตาม

บริบทและจุดเน๎นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา    
 
โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญได๎ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนให๎สอดคล๎องกับ

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี้ 
 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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 
 

- ประวัติศาสตร๑ 
 

 
80 (40) 

 
40 

 
 

 
80 (40) 

 
๔๐ 

 
 

 
80 (40) 

 
๔๐ 

 
 

 
80 

 
๔๐ 

 
 

 
80 

 
๔๐ 

 
 
 

 
80 

 
๔๐ 

 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๑๐๐๐(880) ๑๐๐๐(880) ๑๐๐๐(880) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรม  
ที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
     ตามความพร้อมและจุดเน้น 

 
                                                                             ไมน๎ํอยกวํา 40 ชม  

 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว       
 กิจกรรมนักเรียน 
        - ลูกเสือยุวกาชาด 
        - ชุมนุม 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

      

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาท้ังหมด ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 

 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
(ชม./สัปดาห๑) 

รายวิชาพื้นฐาน   (84๐)
(880)ชม./ปี 

  

ท  ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒00 5 
ค  ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ ๕ 
ว  ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ส  ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ศ  ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐(40) ๒(1) 
ง  ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ 1 
อ  ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ ๕ 
   ๑๐๐๐(880) ๒๕(22) 
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ปี   
  ๏  กิจกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กิจกรรมนักเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร ( ๑,๑๒๐)
(1,000)ชม./ปี 

2๘(25) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
(ชม./สัปดาห๑) 

รายวิชาพื้นฐาน   (84๐)
(880)ชม./ปี 

  

ท  ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒00 5 
ค  ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ ๕ 
ว  ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ส  ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ศ  ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๘๐(40) ๒(1) 
ง  ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ 1 
อ  ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ ๕ 
   ๑๐๐๐(880) ๒๕(22) 
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ปี   
  ๏  กิจกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กิจกรรมนักเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร ( ๑,๑๒๐)
(1,000)ชม./ปี 

2๘(25) 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
(ชม./สัปดาห๑) 

รายวิชาพื้นฐาน   (84๐)
(880)ชม./ปี 

  

ท  ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๒00 5 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ ๕ 
ว  ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ส  ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ศ  ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๘๐(40) ๒(1) 
ง  ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ 1 
อ  ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ ๕ 
   ๑๐๐๐(880) ๒๕(22) 
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ปี   
  ๏  กิจกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กิจกรรมนักเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร ( ๑,๑๒๐)
(1,000)ชม./ปี 

2๘(25) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
ชม./สัปดาห๑)  

รายวิชาพื้นฐาน   ( ๘4๐ )ชม./ปี   
ท  ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย 160 4 
ค  ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ ๔ 
ว  ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐  ๒ 
ส  ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
ศ  ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 
ง  ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๒ 
อ  ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม   ( 4๐ )ชม./ปี   
ง 14202 คอมพิวเตอร๑ 1 ๔๐ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ปี   
  ๏  กิจกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กิจกรรมนักเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร ( ๑,๐0๐ )ชม./
ปี 

๒๕ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
ชม./สัปดาห๑)  

รายวิชาพื้นฐาน   ( ๘4๐ )ชม./ปี   
ท  ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย 160 4 
ค  ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ ๔ 
ว  ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐  ๒ 
ส  ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
ศ  ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 
ง  ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๒ 
อ  ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม   ( 4๐ )ชม./ปี   
ง 15202 คอมพิวเตอร๑ 2 ๔๐ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ปี   
  ๏  กิจกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กิจกรรมนักเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( ๑,๐0๐ )ชม./
ปี 

๒๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
ชม./สัปดาห๑)  

รายวิชาพื้นฐาน   ( ๘4๐ )ชม./ปี   
ท  ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย 160 4 
ค  ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ ๔ 
ว  ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐  ๒ 
ส  ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
ศ  ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 
ง  ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๒ 
อ  ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม   ( 4๐ )ชม./ปี   
ง 16202 คอมพิวเตอร๑ 3 ๔๐ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ปี   
  ๏  กิจกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กิจกรรมนักเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร๎างหลักสูตร ( ๑,๐0๐ )ชม./
ปี 

๒๕ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป๕นเอกลักษณ๑ของชาติเป๕นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป๕นเอกภาพ
และเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป๕นไทย เป๕นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพ่ือสร๎าง
ความเข๎าใจและความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน ท าให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตรํวมกัน  
ในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป๕น เครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ๑จาก
แหลํงข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห๑ วิจารณ๑ และ
สร๎างสรรค๑ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป๕นสื่อแสดงภูมิ
ป๓ญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม  ประเพณี และสุนทรียภาพเป๕นสมบัติล้ าคําควรแกํการเรียนรู๎  
อนุรักษ๑  และสืบสาน ให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป๕นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตจริง 

          การอ่าน การอํานออกเสียงค า  ประโยค  การอํานบทร๎อยแก๎ว  ค าประพันธ๑ชนิด
ตํางๆ    
การอํานในใจเพื่อสร๎างความเข๎าใจ  และการคิดวิเคราะห๑สังเคราะห๑ความรู๎จากสิ่งที่อําน เพื่อน าไป 
ปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

        การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร  โดยใช๎ถ๎อยค าและรูปแบบ
ตํางๆ   ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยํอความ  รายงานชนิดตํางๆการเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะห๑วิจารณ๑  และเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  
 การฟัง การดู และการพูด การฟ๓งและดูอยํางมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู๎สึกพูดล าดับเรื่องราวตํางๆ   อยํางเป๕นเหตุเป๕นผล การพูดในโอกาสตํางๆ  ทั้งเป๕น
ทางการและ ไมํเป๕นทางการ  และการพูดเพ่ือโน๎มน๎าวใจ 
 หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ๑ของภาษาไทย การใช๎ภาษาให๎ถูกต๎อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแตํงบทประพันธ๑ประเภทตํางๆ และอิทธิพลของ
ภาษาตํางประเทศในภาษาไทย  
   วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห๑วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข๎อมูล 
แนวความคิด คุณคําของงานประพันธ๑  และความเพลิดเพลินการเรียนรู๎และท าความเข๎าใจบทเหํ บท
ร๎องเลํนของเด็ก เพลงพ้ืนบ๎านที่เป๕นภูมิป๓ญญาที่มีคุณคําของไทย ซึ่งได๎ถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด  
คํานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให๎เกิดความ
ซาบซึ้งและภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ได๎สั่งสมสืบทอดมาจนถึงป๓จจุบั 



สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระท่ี ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑     ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจ 
แก๎ป๓ญหา 
   ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน  
สาระท่ี ๒  การเขียน 
 มาตรฐาน ท  ๒.๑  ใช๎กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ยํอความ และเขียน
เรื่องราว 
  ในรูปแบบตํางๆ เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค๎นคว๎า 
  อยํางมีประสิทธิภาพ  
 
สาระท่ี ๓ การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑      สามารถเลือกฟ๓งและดูอยํางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู๎ ความคิด  

ความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณ และสร๎างสรรค๑ 
 

สาระท่ี ๔หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง 
          ของภาษา ภูมิป๓ญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป๕นสมบตัขิองชาติ  
 
สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑     เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ๑วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยําง  
  เห็นคุณคําและน ามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง  
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 อํานออกเสียงค า  ค าคล๎องจอง ข๎อความ  เรื่องสั้นๆ  และบทร๎อยกรองงํายๆ ได๎ถูกต๎อง
คลํองแคลํว  เข๎าใจความหมายของค าและข๎อความที่อําน  ตั้งค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ๑  
คาดคะเนเหตุการณ๑ สรุปความรู๎ข๎อคิดจากเรื่องท่ีอําน  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าอธิบายจากเรื่องที่อํานได๎   
เข๎าใจความหมายของข๎อมูลจากแผนภาพแผนที่และแผนภูมิ อํานหนังสืออยํางสม่ าเสมอและมี
มารยาทในการอําน 
 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนบรรยาย บันทึกประจ าวัน  เขียน
จดหมายลาครู  เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ๑  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการ
เขียน 
 เลํารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ ตั้งค าถาม ตอบค าถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรู๎สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟ๓งและดู  พูดสื่อสารเลําประสบการณ๑และพูดแนะน า หรือพูดเชิญชวนให๎
ผู๎อื่นปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟ๓ง ดู และพูด 



 สะกดค าและเข๎าใจความหมายของค า  ความแตกตํางของค าและพยางค๑  หน๎าที่ของค า  ใน
ประโยค  มีทักษะการใช๎พจนานุกรมในการค๎นหาความหมายของค า  แตํงประโยคงํายๆ แตํงค าคล๎องจอง  
แตํงค าขวัญ  และเลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 เข๎าใจและสามารถสรุปข๎อคิดท่ีได๎จากการอํานวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอําน รู๎จักเพลงพื้นบ๎าน  เพลงกลํอมเด็ก ซึ่งเป๕น
วัฒนธรรมของท๎องถิ่นร๎องบทร๎องเลํนส าหรับเด็กในท๎องถิ่น ทํองจ าบทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มี
คุณคําตามความสนใจได๎ 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป๕นท านองเสนาะได๎ถูกต๎อง อธิบายความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัยของค าประโยค  ข๎อความ ส านวนโวหารจากเรื่องที่อําน   เข๎าใจ
ค าแนะน า  ค าอธิบายในคูํมือตํางๆ  แยกแยะข๎อคิดเห็นและข๎อเท็จจริงรวมทั้งจับใจความส าคัญของ
เรื่องท่ีอํานและน าความรู๎ความคิดจากเรื่องท่ีอํานไปตัดสินใจแก๎ป๓ญหาในการด าเนินชีวิตได๎ มีมารยาท
และมีนิสัยรักการอํานและเห็นคุณคําสิ่งที่อําน 
 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค า  แตํงประโยค และ
เขียนข๎อความ   ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช๎ถ๎อยค าชัดเจนเหมาะสม   ใช๎แผนภาพ  โครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด  เพื่อพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ยํอความ จดหมายสํวนตัว  กรอกแบบ
รายการตํางๆ   เขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอยํางสร๎างสรรค๑  
และมีมารยาทในการเขียน 
 พูดแสดงความรู๎ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๓งและดู  เลําเรื่องยํอหรือสรุปจากเรื่องที่ฟ๓งและดู    
ตั้งค าถาม   ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟ๓งและดู รวมทั้งประเมินความนําเชื่อถือจากการฟ๓งและดูโฆษณา
อยํางมีเหตุผล  พูดตามล าดับขั้นตอนเรื่องตํางๆ  อยํางชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็นค๎นคว๎าจาก
การฟ๓ง  การดู  การสนทนา  และพูดโน๎มน๎าวได๎อยํางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 
 สะกดค าและเข๎าใจความหมายของค า  ส านวน  ค าพังเพยและสุภาษิต   รู๎และเข๎าใจ  ชนิด
และหน๎าที่ของค าในประโยค   ชนิดของประโยค  และค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทย   ใช๎ค าราชาศัพท๑
และค าสุภาพได๎อยํางเหมาะสม แตํงประโยค แตํงบทร๎อยกรองประเภทกลอนสี่  กลอนสุภาพ และ
กาพย๑ยานี ๑๑ 
 เข๎าใจและเห็นคุณคําวรรณคดีและวรรณกรรมที่อํานเลํานิทานพ้ืนบ๎าน  ร๎องเพลงพื้นบ๎านของ
ท๎องถิ่น  น าข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อํานไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง  และทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด
ได ๎
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา 

 
 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     เวลา  200  ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     เวลา  200  ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     เวลา  200  ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     เวลา  ๑๖๐   ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     เวลา  ๑๖๐   ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     เวลา  ๑๖๐   ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระที่ ๑การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ป๓ญหาใน
การด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอําน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑. อํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ

ข๎อความสั้นๆ 
๒. บอกความหมายของค า และข๎อความ

ที่อําน 

 การอํานออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคล๎องจอง   
และข๎อความที่ประกอบด๎วย    ค าพื้นฐาน  คือ ค าที่ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน ไมํน๎อยกวํา ๖๐๐ ค า รวมทั้งค าที่ใช๎เรียนรู๎ใน  
กลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน ประกอบด๎วย 
- ค าที่มีรูปวรรณยุกต๑และไมํมีรูปวรรณยุกต๑  
- ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา  
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าที่มีอักษรน า 

 ๓. ตอบค าถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อําน 
๔. เลําเร่ืองยํอจากเร่ืองที่อําน 
๕. คาดคะเนเหตุการณ๑จากเรื่องที่อําน 

 การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 
    - นิทาน 
    - เร่ืองสั้นๆ 
    - บทร๎องเลํนและบทเพลง 
    - เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยและ

กลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน  
 ๖. อํานหนังสือตามความสนใจ          

อยํางสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่
อําน 

 การอํานหนังสือตามความสนใจเชํน 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน   

 ๗. บอกความหมายของเคร่ืองหมาย  
หรือสัญลักษณ๑ส าคัญที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

 การอํานเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ ประกอบด๎วย 
    - เครื่องหมายสัญลักษณ๑ตํางๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
    - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

๘. มีมารยาท ในการอําน  มารยาทในการอํานเชํน 
    -ไมํอํานเสียงดังรบกวนผู๎อื่น 
    -ไมํเลํนกันขณะที่อําน 
    -ไมํท าลายหนังสือ  

ป.๒ ๑. อํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง 
ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ                
ได๎ถูกต๎อง 

๒. อธิบายความหมายของค าและ
ข๎อความที่อําน 

 การอํานออกเสียงและการบอกวามหมายของค า ค าคล๎องจอง 
ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆที่ประกอบด๎วยค าพื้นฐานเพิ่ม
จาก  ป. ๑ ไมํน๎อยกวํา ๘๐๐ ค า รวมทั้งค าที่ใช๎เรียนรู๎ในกลุํม
สาระการเรียนรู๎อ่ืน ประกอบด๎วย 
- ค าที่มีรูปวรรณยุกต๑และไมํมีรูปวรรณยุกต๑ 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 

 - ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมํตรงตาม มาตรา 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าที่มีอักษรน า  
- ค าที่มีตัวการันต๑ 
- ค าที่มี รร 
- ค าที่มีพยัญชนะและสระที่ไมํออกเสียง 

 ๓. ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ                 
เร่ืองที่อําน 

๔. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อําน 

๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ๑จากเรื่องที่อําน 

 การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 
    - นิทาน 
    - เร่ืองเลําสั้น ๆ 
    - บทเพลงและบทร๎อยกรองงํายๆ 
    - เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  และ

กลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน     
    - ขําวและเหตุการณ๑ประจ าวัน   

 ๖. อํานหนังสือตามความสนใจอยําง
สม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อําน 

 การอํานหนังสือตามความสนใจเชํน 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน  

 ๗. อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ
ตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า 

 การอํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า 
- การใช๎สถานที่สาธารณะ  
- ค าแนะน าการใช๎เคร่ืองใช๎ที่จ าเป๕นในบ๎านและในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  มีมารยาทในการอําน  มารยาทในการอํานเชํน 
    -ไมํอํานเสียงดังรบกวนผู๎อื่น 
    -ไมํเลํนกันขณะที่อําน 
    -ไมํท าลายหนังสือ 
    -ไมํควรแยํงอํานหรือชะโงกหน๎าไปอํานขณะที่ผู๎อื่นก าลังอํานอยูํ  

ป.๓  ๑. อํานออกเสียงค า ข๎อความ เรื่องสั้นๆ 
และบทร๎อยกรองงํายๆ ได๎ถูกต๎อง 
คลํองแคลํว 

๒. อธิบายความหมายของค าและ
ข๎อความที่อําน 

 การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค าคล๎องจอง 
ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ ที่ประกอบด๎วยค าพื้นฐานเพิ่ม
จาก  ป.๒ ไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ ค ารวมทั้งค าที่เรียนรู๎ในกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อ่ืน ประกอบด๎วย 
- ค าที่มีตัวการันต๑ 
- ค าที่มี รร 
- ค าที่มีพยัญชนะและสระไมํออกเสียง 
- ค าพ๎อง 
- ค าพิเศษอื่นๆ เชํน ค าที่ใช๎ ฑ ฤ ฤๅ 
 

   



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

 
 

๓. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
เก่ียวกับเร่ืองที่อําน 

การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 
- นิทานหรือเรื่องเก่ียวกับท๎องถิ่น   

 ๔. ล าดับเหตุการณ๑และคาดคะเน

เหตุการณ๑จากเรื่องที่อํานโดยระบุ

เหตุผลประกอบ 

๕. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อําน

เพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

- เร่ืองเลําสั้นๆ 

- บทเพลงและบทร๎อยกรอง 

- บทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน 

- ขําวและเหตุการณ๑ในชีวิตประจ าวันในท๎องถ่ินและชุมชน  

 ๖. อํานหนังสือตามความสนใจ                 

อยํางสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่

อําน 

 การอํานหนังสือตามความสนใจเชํน 

    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน  
 ๗. อํานข๎อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ

ตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า 

 การอํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า 

- ค าแนะน าตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน 

- ประกาศ ปูายโฆษณา และค าขวัญ 
 ๘. อธิบายความหมายของข๎อมูลจาก

แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 

 การอํานข๎อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ  

 
 ๙. มีมารยาทในการอําน  มารยาทในการอําน เชํน 

-ไมํอํานเสียงดังรบกวนผู๎อื่น 

-ไมํเลํนกันขณะที่อําน 

-ไมํท าลายหนังสือ 

-ไมํควรแยํงอํานหรือชะโงกหน๎าไปอํานขณะที่ผู๎อื่นก าลังอําน  
ป.๔ ๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ        

บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง 
๒.  อธิบายความหมายของค า ประโยค 

และส านวนจากเรื่องที่อําน                    

 การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของบทร๎อยแก๎วและ
บทร๎อยกรองที่ประกอบด๎วย 
- ค าที่มี ร ล เป๕นพยัญชนะต๎น 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าประสม 
- อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน 
- ประโยคที่มีส านวนเป๕นค าพังเพย  สุภาษิต ปริศนาค าทาย  

และเครื่องหมายวรรคตอน 
 การอํานบทร๎อยกรองเป๕นท านองเสนาะ             

 ๓. อํานเร่ืองสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนดและ

ตอบค าถามจากเรื่องที่อําน 

 การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 

- เร่ืองสั้น ๆ 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๔. แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น               

จากเรื่องที่อําน 

๕. คาดคะเนเหตุการณ๑จากเรื่องที่อําน

โดยระบุเหตุผลประกอบ 

๖. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อําน 

- เร่ืองเลําจากประสบการณ๑ 

- นิทานชาดก 

- บทความ 

- บทโฆษณา  

- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ 
 เพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน - ขําวและเหตุการณ๑ประจ าวัน 

  - สารคดีและบันเทิงคดี  

 ๗. อํานหนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจ

อยํางสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเร่ืองที่อําน 

 การอํานหนังสือตามความสนใจเชํน 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

- หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน 
 ๘. มีมารยาทในการอําน  มารยาทในการอําน 

ป.๕ ๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ        
บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง 

๒.อธิบายความหมายของค า ประโยคและ
ข๎อความที่เป๕นการบรรยาย                  
และการพรรณนา 

๓.  อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่
อํานอยํางหลากหลาย 

 การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของบทร๎อยแก๎วและ
บทร๎อยกรองที่ประกอบด๎วย 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
-ค าที่มีอักษรน า 
- ค าที่มีตัวการันต๑ 
-อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน 

-ข๎อความที่เป๕นการบรรยายและพรรณนา 
- ข๎อความที่มีความหมายโดยนัย 

 การอํานบทร๎อยกรองเป๕นท านองเสนาะ 
 ๔. แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก

เร่ืองที่อําน 
๕. วิเคราะห๑และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเร่ืองที่อํานเพื่อน าไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต         

 การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน   
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ 
- บทโฆษณา  
- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ 
- ขําวและเหตุการณ๑ประจ าวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. อํานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 
ข๎อแนะน า และปฏิบัติตาม 

 การอํานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข๎อแนะน า และปฏิบัติตาม
เชํน 
- การใช๎พจนานุกรม 
- การใช๎วัสดุอุปกรณ๑ 
- การอํานฉลากยา   
- คูํมือและเอกสารของโรงเรียนที่เก่ียวข๎องกับนักเรียน 
- ขําวสารทางราชการ 

๗. อํานหนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจ  การอํานหนังสือตามความสนใจเชํน 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 

อยํางสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่อําน 

 
 

    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน  

 ๘. มีมารยาทในการอําน  มารยาทในการอําน 
ป.๖  ๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อย

กรองได๎ถูกต๎อง 
๒. อธิบายความหมายของค า ประโยค

และข๎อความที่เป๕นโวหาร  

 การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของบทร๎อยแก๎ว  และ
บทร๎อยกรองประกอบด๎วย 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าที่มีอักษรน า 

  - ค าที่มีตัวการันต๑ 
- ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ 
- อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข๎อความที่เป๕นโวหารตํางๆ  
- ส านวนเปรียบเทียบ 

 การอํานบทร๎อยกรองเป๕นท านองเสนาะ 

 
 
 

 

๓. อํานเร่ืองสั้นๆ อยํางหลากหลาย   โดย
จับเวลาแล๎วถามเก่ียวกับเร่ืองที่อําน 

๔. แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก
เร่ืองที่อําน 

 การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน      
- เร่ืองสั้น ๆ  
- นิทานและเพลงพื้นบ๎าน 
- บทความ  

 
 
 
 

๕. อธิบายการน าความรู๎และความคิด 
จากเรื่องที่อํานไปตัดสินใจแก๎ป๓ญหา  
ในการด าเนินชีวิต 

- พระบรมราโชวาท 
- สารคด ี
- เร่ืองสั้น 

- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าว 
- บทโฆษณา  
- ขําว และเหตุการณ๑ส าคัญ   

 การอํานเร็ว 
 
 

๖. อํานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง  
ข๎อแนะน า และปฏิบัติตาม 

 

 การอํานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข๎อแนะน า และปฏิบัติตาม 
- การใช๎พจนานุกรม 

  - การปฏิบัติตนในการอยูํรํวมกันในสังคม 
  - ข๎อตกลงในการอยูํรํวมกันในโรงเรียน และการใช๎สถานที่

สาธารณะในชุมชนและท๎องถิ่น  
 ๗. อธิบายความหมายของข๎อมูล  จาก

การอํานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ 

 การอํานข๎อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 
 

 ๘. อํานหนังสือตามความสนใจ และ
อธิบายคุณคําที่ได๎รับ 

 การอํานหนังสือตามความสนใจ เชํน 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออํานที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน 

 ๙. มีมารยาทในการอําน  มารยาทในการอําน 



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

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว

อักษรไทย 
 ๒. เขียนสื่อสารด๎วยค าและประโยคงํายๆ 

 
 การเขียนสื่อสาร 

- ค าที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
- ค าพื้นฐานในบทเรียน   

  - ค าคล๎องจอง 
- ประโยคงํายๆ 

 ๓. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียนเชํน 
- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา 
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล 

ป.๒ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย 

 ๒. เขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกับประสบการณ๑  การเขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกับประสบการณ๑ 
 ๓. เขียนเร่ืองสั้นๆ ตามจินตนาการ  การเขียนเร่ืองสั้นๆ ตามจินตนาการ 
 ๔. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน เชํน 

- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา 
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล 
- ไมํเขียนล๎อเลียนผู๎อื่นหรือท าให๎ผู๎อื่นเสียหาย  

ป.๓ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัว
อักษรไทย 

 ๒เขียนบรรยายเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ได๎
อยํางชัดเจน 

การเขียนบรรยายเก่ียวกับลักษณะของคน สัตว๑ สิ่งของ สถานที่  

 ๓. เขียนบันทึกประจ าวัน  การเขียนบันทึกประจ าวัน 
 ๔. เขียนจดหมายลาครู  การเขียนจดหมายลาครู 

๕. เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการจากค า ภาพ และหัวข๎อที่ก าหนด 
๖. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียนเชํน 

- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา 
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล 
- ไมํเขียนล๎อเลียนผู๎อื่นหรือท าให๎ผู๎อื่นเสียหาย  

ป.๔ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
คร่ึงบรรทัด             

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.  เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง

ชัดเจน และเหมาะสม 
 การเขียนสื่อสาร เชํน 

- ค าขวัญ 
  - ค าแนะน า 

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน 

การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน 
 

 ๔. เขียนยํอความจากเรื่องสั้นๆ   การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน  ความเรียงประเภท
ตํางๆ ประกาศ จดหมาย   ค าสอน 

 ๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  
 

 ๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาค๎นคว๎า 

 การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า 

 ๗. เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
 ๘. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ป.๕ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
คร่ึงบรรทัด       

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        คร่ึงบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 ๒. เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎องชัดเจน 
และเหมาะสม 

 

 การเขียนสื่อสารเชํน  
- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร 
- ค าแนะน าและค าอธิบายแสดงขั้นตอน  

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน 

 การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางาน
เขียน 

 ๔. เขียนยํอความจากเรื่องที่อําน  การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน ความเรียงประเภท
ตํางๆ ประกาศ แจ๎งความ แถลงการณ๑ จดหมาย ค าสอนโอวาท 
ค าปราศรัย 

 ๕. เขียนจดหมายถึงผู๎ปกครองและญาติ  การเขียนจดหมายถึงผู๎ปกครองและญาต ิ
 ๖. เขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น

ได๎ตรงตามเจตนา 
 การเขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น 

 
 
 
 
 

๗. กรอกแบบรายการตํางๆ 
 

 การกรอกแบบรายการ 
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 
- ธนาณัต ิ
-แบบฝากสํงพัสดุไปรษณียภัณฑ๑ 

 ๘. เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  
 ๙. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ป.๖ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และ
คร่ึงบรรทัด 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        คร่ึงบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

๒.  เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง  การเขียนสื่อสารเชํน  



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชัดเจน และเหมาะสม - ค าขวัญ 

- ค าอวยพร 
- ประกาศ   

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน          

 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด 

๔. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความ 
 ๕. เขียนยํอความจากเรื่องที่อําน  การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน  ความเรียงประเภท

ตํางๆ ประกาศ แจ๎งความ แถลงการณ๑  จดหมาย  ค าสอน
โอวาท            ค าปราศรัย สุนทรพจน๑ รายงาน ระเบียบ 
ค าสั่ง    

 ๖. เขียนจดหมายสํวนตัว  การเขียนจดหมายสํวนตัว 
- จดหมายขอโทษ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 
- จดหมายแสดงความเห็นใจ 
- จดหมายแสดงความยินดี 

 ๗. กรอกแบบรายการตํางๆ 
 

การกรอกแบบรายการ 
- แบบค าร๎องตํางๆ 
- ใบสมัครศึกษาตํอ 
- แบบฝากสํงพัสดุและไปรษณียภัณฑ๑ 

 ๘. เขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สร๎างสรรค๑ 

 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร๎างสรรค๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี  ๓    การฟัง  การดู  และการพูด  
มาตรฐาน  ท ๓.๑      สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ   และพูดแสดงความรู้  

ความคิด  และความรู้สึกในโอกาสต่าง   ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ฟ๓งค าแนะน า ค าสั่งงํายๆ และปฏิบัติตาม  การฟ๓งและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งงํายๆ 

 ๒. ตอบค าถามและเลําเร่ืองที่ฟ๓งและดู ทั้ง
ที่เป๕นความรู๎และความบันเทิง 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก
จากเรื่องที่ฟ๓งและด ู

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากเรื่องที่
ฟ๓งและดู ทั้งที่เป๕นความรู๎และความบันเทิงเชํน 
- เร่ืองเลําและสารคดีส าหรับเด็ก 
- นิทาน  
-  การ๑ตูน 
-  เร่ืองขบขัน  

 ๔. พูดสื่อสารได๎ตามวัตถุประสงค๑ 
 

 การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวันเชํน 
- การแนะน าตนเอง 
- การขอความชํวยเหลือ 
- การกลําวค าขอบคุณ 
- การกลําวค าขอโทษ   

 ๕. มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด   มารยาทในการฟ๓งเชํน 
- ตั้งใจฟ๓ง ตามองผู๎พูด 
- ไมํรบกวนผู๎อื่นขณะที่ฟ๓ง 
- ไมํควรน าอาหารหรือเคร่ืองดื่มไปรับประทานขณะที่ฟ๓ง 
- ให๎เกียรติผู๎พูดด๎วยการปรบมือ 
- ไมํพูดสอดแทรกขณะที่ฟ๓ง  

  มารยาทในการดู เชํน 
- ตั้งใจดู 
- ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู๎อื่น  

  มารยาทในการพูด เชํน    
- ใช๎ถ๎อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ใช๎น้ าเสียงนุํมนวล  
- ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นก าลังพูด  

ป.๒ ๑. ฟ๓งค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ๎อน  และ
ปฏิบัติตาม 

 
 
 
 

การฟ๓งและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ๎อน 
 
 
 
 
 

 
 

๒. เลําเร่ืองที่ฟ๓งและดูทั้งที่เป๕นความรู๎
และความบันเทิง 

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากเรื่องที่
ฟ๓งและดู ทั้งที่เป๕นความรู๎และความบันเทิง  เชํน 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓. บอกสาระส าคัญของเร่ืองที่ฟ๓งและด ู
 
๔. ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ

เร่ืองที่ฟ๓งและด ู

- เร่ืองเลําและสารคดีส าหรับเด็ก 
 
- นิทาน การ๑ตูน และเร่ืองขบขัน 

๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก
จากเรื่องที่ฟ๓งและดู 

- รายการส าหรับเด็ก 
- ขําวและเหตุการณ๑ประจ าวัน 
- เพลง  

 ๖. พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค๑ 

 

 การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวันเชํน 
- การแนะน าตนเอง 
- การขอความชํวยเหลือ 
- การกลําวค าขอบคุณ 
- การกลําวค าขอโทษ 
- การพูดขอร๎องในโอกาสตํางๆ 
- การเลําประสบการณ๑ในชีวิตประจ าวัน   

 ๗.มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด   มารยาทในการฟ๓งเชํน 
- ตั้งใจฟ๓ง ตามองผู๎พูด 
- ไมํรบกวนผู๎อื่นขณะที่ฟ๓ง 
- ไมํควรน าอาหารหรือเคร่ืองดื่มไปรับประทานขณะที่ฟ๓ง 
- ไมํพูดสอดแทรกขณะที่ฟ๓ง  

  มารยาทในการดู เชํน 
- ตั้งใจดู 
- ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู๎อื่น  

  มารยาทในการพูด เชํน 
- ใช๎ถ๎อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ใช๎น้ าเสียงนุํมนวล  
- ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นก าลังพูด 
- ไมํพูดล๎อเลียนให๎ผู๎อื่นได๎รับความอับอายหรือเสียหาย 
 
 
 

ป.๓ ๑. เลํารายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองที่ฟ๓งและ
ดูทั้งที่เป๕นความรู๎และความบันเทิง 

๒. บอกสาระส าคัญจากการฟ๓งและการด ู
๓. ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ

เร่ืองที่ฟ๓งและด ู
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก

จากเรื่องที่ฟ๓งและด ู

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเรื่อง
ที่ฟ๓งและดูทั้งที่เป๕นความรู๎และความบันเทิงเชํน 
- เร่ืองเลําและสารคดีส าหรับเด็ก        
- นิทาน การ๑ตูน เร่ืองขบขัน 
- รายการส าหรับเด็ก 
- ขําวและเหตุการณ๑ในชีวิตประจ าวัน 
- เพลง  



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕. พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตาม

วัตถุประสงค๑ 
 การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวันเชํน 

- การแนะน าตนเอง 
- การแนะน าสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน 
- การแนะน า/เชิญชวนเก่ียวกับการปฏิบัติตนในด๎านตํางๆ เชํน  

การรักษาความสะอาดของรํางกาย         
  - การเลําประสบการณ๑ในชีวิตประจ าวัน 

- การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน การพูดขอร๎อง การพูดทักทาย   
การกลําวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชัก
ถาม                

 ๖. มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด   มารยาทในการฟ๓งเชํน 
- ตั้งใจฟ๓ง ตามองผู๎พูด 
- ไมํรบกวนผู๎อื่นขณะที่ฟ๓ง 
- ไมํควรน าอาหารหรือเคร่ืองดื่มไปรับประทานขณะที่ฟ๓ง 
- ไมํแสดงกิริยาที่ไมํเหมาะสม เชํน โหํ ฮา หาว  
- ให๎เกียรติผู๎พูดด๎วยการปรบมือ 
- ไมํพูดสอดแทรกขณะที่ฟ๓ง  

  มารยาทในการดู เชํน 
- ตั้งใจดู 
- ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู๎อื่น  

  มารยาทในการพูด เชํน 
- ใช๎ถ๎อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ใช๎น้ าเสียงนุํมนวล  
- ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นก าลังพูด 
- ไมํพูดล๎อเลียนให๎ผู๎อื่นได๎รับความอับอายหรือเสียหาย  
 
 

ป.๔ 

 

๑. จ าแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก

เร่ืองที่ฟ๓งและด ู

๒. พูดสรุปความจากการฟ๓งและด ู

๓. พูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น         

และความรู๎สึกเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟ๓งและด ู

๔. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล

จากเรื่องที่ฟ๓งและด ู

 การจ าแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟ๓งและดู  ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู๎ ความคิดในเร่ืองที่ฟ๓ง

และดู  จากสื่อตํางๆ เชํน    

- เร่ืองเลํา    

- บทความสั้นๆ    

- ขําวและเหตุการณ๑ประจ าวัน 

- โฆษณา 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 

  - เร่ืองราวจากบทเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  และ



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

กลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน 

 

 

 

 

 

 

๕. รายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษา

ค๎นคว๎าจากการฟ๓ง การดู  และการ

สนทนา 

 การรายงาน เชํน 

- การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- การพูดล าดับเหตุการณ๑ 

 ๖. มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด  มารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด 

ป.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. พูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น  และ

ความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟ๓งและดู 

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู๎ ความคิดในเร่ืองที่ฟ๓ง

และดู จากสื่อตํางๆ เชํน   

๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล

จากเรื่องที่ฟ๓งและด ู

๓. วิเคราะห๑ความนําเชื่อถือจากเร่ือง      

ที่ฟ๓งและดูอยํางมีเหตุผล 

- เร่ืองเลํา   

- บทความ   

- ขําวและเหตุการณ๑ประจ าวัน  

- โฆษณา   

- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 

 การวิเคราะห๑ความนําเชื่อถือจากเร่ืองที่ฟ๓งและดูในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 ๔. พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษา
ค๎นคว๎าจากการฟ๓ง การดู  และการ
สนทนา 

 การรายงาน เชํน 
- การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดล าดับเหตุการณ๑ 

 ๕. มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด  มารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด 
ป.๖ 

 
๑. พูดแสดงความรู๎    ความเข๎าใจ

จุดประสงค๑ของเร่ืองที่ฟ๓งและด ู
๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล   

จากเรื่องที่ฟ๓งและด ู
 
 
 

 การพูดแสดงความรู๎ ความเข๎าใจในจุดประสงค๑ของเร่ืองที่ฟ๓งและ
ดูจากสื่อตํางๆ ได๎แก ํ
- สื่อสิ่งพิมพ๑ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓. วิเคราะห๑ความนําเชื่อถือจากการฟ๓ง

และดูสื่อโฆษณาอยํางมีเหตุผล 
 การวิเคราะห๑ความนําเชื่อถือจากการฟ๓งและดูสื่อโฆษณา 
 
 

 ๔. พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษา
ค๎นคว๎าจากการฟ๓ง การดู  และการ
สนทนา 

 การรายงาน เชํน 
- การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดล าดับเหตุการณ๑  

 ๕. พูดโน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผล   และ
นําเชื่อถือ 

 

 การพูดโน๎มน๎าวในสถานการณ๑ตํางๆเชํน 
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
- การรณรงค๑ด๎านตํางๆ 
- การโต๎วาที        

 ๖. มีมารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด  มารยาทในการฟ๓ง การดู และการพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี  ๔    หลักการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน  ท ๔.๑      เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย   การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา    ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต๑

และเลขไทย 
-พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต๑ 
- เลขไทย 

 ๒. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของ
ค า 

 

- การสะกดค า การแจกลูก และการอํานเป๕นค า 
- มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา   
 -การผันค า 
 -ความหมายของค า 

 ๓. เรียบเรียงค าเป๕นประโยคงําย ๆ  การแตํงประโยค 
 ๔. ตํอค าคล๎องจองงํายๆ  ค าคล๎องจอง 

ป.๒ ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต๑
และเลขไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต๑ 
 -เลขไทย 

 ๒. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของ
ค า 

 
 

 -การสะกดค า การแจกลูก และการอํานเป๕นค า 
 -มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา 
 -การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 
 -ค าที่มีตัวการันต๑ 
 -ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
 -ค าที่มีอักษรน า 
- ค าที่มีความหมายตรงข๎ามกัน 
- ค าที่มี รร 
 -ความหมายของค า 
 

 ๓. เรียบเรียงค าเป๕นประโยคได๎ตรงตาม
เจตนาของการสื่อสาร 

- การแตํงประโยค  
- การเรียบเรียงประโยคเป๕นข๎อความสั้นๆ 

 ๔. บอกลักษณะค าคล๎องจอง - ค าคล๎องจอง 
 ๕. เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและ    

ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถิ่น 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. เขียนสะกดค าและบอกความหมา     
ของ 

 
 

- การสะกดค า การแจกลูก และการอํานเป๕นค า 
 -มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา 

  -การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าที่ประวิสรรชนีย๑และค าที่ไมํประวิสรรชนีย๑ 
- ค าที่มี ฤ ฤๅ 
- ค าที่ใช๎ บัน บรร 
- ค าที่ใช๎ รร 
- ค าที่มีตัวการันต๑ 
- ความหมายของค า 

 ๓. ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค 
 

 ชนิดของค าได๎แกํ 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 

 ๔. ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า          การใช๎พจนานุกรม 
 ๕. แตํงประโยคงํายๆ 

 
 การแตํงประโยคเพื่อการสื่อสาร ได๎แกํ 
- ประโยคบอกเลํา 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคค าถาม 
- ประโยคขอร๎อง 
- ประโยคค าสั่ง 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๖. แตํงค าคล๎องจองและค าขวัญ 

 
- ค าคล๎องจอง 
- ค าขวัญ 

 ๗. เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและ    
ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถิ่น 

ป.๔ 
 

๑. สะกดค าและบอกความหมายของค าใน
บริบทตํางๆ 

- ค าในแมํ ก กา   
- มาตราตัวสะกด 
- การผันอักษร 
- ค าเป๕นค าตาย 
- ค าพ๎อง 

 ๒. ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค 
 
 
 
 
 
 

 ชนิดของค าได๎แกํ 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 
- ค าวิเศษณ๑ 

 ๓ ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า          การใช๎พจนานุกรม 
 
 
 
 
 

๔. แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา 
 
 
 
 

 ประโยคสามัญ 
    - สํวนประกอบของประโยค                   
    - ประโยค  ๒  สํวน 
    - ประโยค  ๓  สํวน 

 ๕. แตํงบทร๎อยกรองและค าขวัญ - กลอนสี ่
- ค าขวัญ 

 ๖. บอกความหมายของส านวน   ส านวนที่เป๕นค าพังเพยและสุภาษิต 
 ๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ

ภาษาถิ่นได๎ 
- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถิ่น 

ป.๕ ๑. ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค 
 

 ชนิดของค า ได๎แกํ 
    - ค าบุพบท 
    - ค าสันธาน 
    - ค าอุทาน 

 ๒. จ าแนกสํวนประกอบของประโยค  ประโยคและสํวนประกอบของประโยค 
 ๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ

ภาษาถิ่น 
- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถิ่น 

 ๔. ใช๎ค าราชาศัพท๑  ค าราชาศัพท๑ 
 ๕. บอกค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทย  ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๖. แตํงบทร๎อยกรอง  กาพย๑ยานี ๑๑ 
 ๗. ใช๎ส านวนได๎ถูกต๎อง ส านวนที่เป๕นค าพังเพยและสุภาษิต 

ป.๖ 
 

๑. วิเคราะห๑ชนิดและหน๎าที่ของค าใน

ประโยค       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชนิดของค า 

- ค านาม 

- ค าสรรพนาม 

- ค ากริยา 

- ค าวิเศษณ๑ 

- ค าบุพบท 

- ค าเชื่อม 

- ค าอุทาน 

 ๒. ใช๎ค าได๎เหมาะสมกับกาลเทศะและ

บุคคล 

 

 -ค าราชาศัพท๑ 

 -ระดับภาษา 

 -ภาษาถิ่น 

 

 

 
 ๓. รวบรวมและบอกความหมายของ      

ค าภาษาตํางประเทศที่ใช๎ในภาษาไทย 
 ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ 
 

 ๔. ระบุลักษณะของประโยค 
 

- กลุํมค าหรือวลี 
- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 

- ประโยคซ๎อน 
 ๕. แตํงบทร๎อยกรอง  กลอนสุภาพ 

 ๖. วิเคราะห๑และเปรียบเทียบส านวนที่เป๕น
ค าพังเพย และสุภาษิต 

 ส านวนที่เป๕นค าพังเพย และสุภาษิต 

 
 



สาระท่ี ๕วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ๑วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็น

คุณคําและน ามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑.บอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือการฟ๓ง

วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง

ส าหรับเด็ก 

 

 วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กเชํน 

- นิทาน 

- เร่ืองสั้นงํายๆ 

- ปริศนาค าทาย 

- บทร๎องเลํน 

- บทอาขยาน 

- บทร๎อยกรอง 

- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

 ๒. ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  

และบทร๎อยกรองตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร๎อยกรอง 

- บทอาขยานตามที่ก าหนด 

- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ป.๒ ๑. ระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือ    

การฟ๓งวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อ

น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 

 วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กเชํน 

- นิทาน 

- เร่ืองสั้นงํายๆ 

- ปริศนาค าทาย 

- บทอาขยาน 

- บทร๎อยกรอง 

- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

 ๒. ร๎องบทร๎องเลํนส าหรับเด็กในท๎องถ่ิน 

 

 

 บทร๎องเลํนที่มีคุณคํา 

    - บทร๎องเลํนในท๎องถ่ิน 

    - บทร๎องเลํนในการละเลํนของเด็กไทย 

 ๓. ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ

บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 

 

 

 

 บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 

-  บทอาขยานตามที่ก าหนด 

-  บทร๎อยกรองตามความสนใจ 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

 

ป.๓ 

 

 

 

 

 

๑. ระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณกรรม

เพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

๒. รู๎จักเพลงพื้นบ๎านและเพลงกลํอมเด็ก 

เพื่อปลูกฝ๓งความชื่นชมวัฒนธรรม

ท๎องถิ่น 

๓. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดี  

ที่อําน 

 วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ๎าน 

- นิทานหรือเรื่องในท๎องถิ่น 

- เร่ืองสั้นงํายๆ ปริศนาค าทาย 

- บทร๎อยกรอง 

- เพลงพื้นบ๎าน 

- เพลงกลํอมเด็ก     

- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ  ตามความสนใจ 
๔.ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ

บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 
 บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 

- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ป.๔ 
 

๑. ระบุข๎อคิดจากนิทานพื้นบ๎านหรือ
นิทานคติธรรม 

๒. อธิบายข๎อคิดจากการอํานเพื่อน าไปใช๎
ในชีวิตจริง 

 วรรณคดีและวรรณกรรมเชํน 
- นิทานพื้นบ๎าน 
- นิทานคติธรรม 

- เพลงพื้นบ๎าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ  

 ๓. ร๎องเพลงพื้นบ๎าน  เพลงพื้นบ๎าน 
 ๔. ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ

บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 
 บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 

- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ป.๕ ๑. สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่
อําน 

๒. ระบุความรู๎และข๎อคิดจากการอําน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
น าไปใช๎ในชีวิตจริง 

๓. อธิบายคุณคําของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เชํน 
- นิทานพื้นบ๎าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบ๎าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ 

 ๔.  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ
บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ป.๖ 
 

๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี  หรือ
วรรณกรรมที่อําน 

๒. เลํานิทานพื้นบ๎านท๎องถิ่นตนเอง  และ
นิทานพื้นบ๎านของท๎องถ่ินอื่น 

๓. อธิบายคุณคําของวรรณคดี และ

 วรรณคดีและวรรณกรรม เชํน 
- นิทานพื้นบ๎านท๎องถิ่นตนเองและท๎องถิ่นอื่น 
- นิทานคติธรรม   
- เพลงพื้นบ๎าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
วรรณกรรมที่อํานและน าไป 
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง              

 ๔. ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ
บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

 ๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ๎านและ
อธิบายภูมิป๓ญญาทางภาษา 

 

 วรรณกรรมพื้นบ๎านที่แสดงถึง 
- ภาษากับวัฒนธรรม   
- ภาษาถิ่น 

 ๖. ทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองที่มี
คุณคําตามความสนใจและน าไปใช๎
อ๎างอิง 

 บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ท ๑๑1๐๑      ภาษาไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      เวลา   ๒ 0๐   ชั่วโมง 
 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียง ค า ค าคล๎องจอง และข๎อความ พร๎อมบอก
ความหมายของค าและข๎อความ อํานหนังสือตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อําน 
และบอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ส าคัญท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน การเขียนสื่อสาร
ด๎วยค าและประโยค คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ฟ๓งค าแนะน า ค าสั่งงํายๆ และปฏิบัติตาม พูด
สื่อสารได๎ตามวัตถุประสงค๑ ตอบค าถามและเลําเรื่องท่ีฟ๓งและดู และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟ๓งและดูอยํางมีมารยาท บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต๑ และเลขไทย เขียนสะกดค า 
และบอกความหมายของค า เรียบเรียงค าเป๕นประโยค และตํอค าคล๎องจองงํายๆ 
  ศึกษาและวิเคราะห๑วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กเรื่อง เธอและฉัน บ๎านแสน
สุข โรงเรียนสีรุ๎ง อ๎อมกอดแหํงรัก พํอของแผํนดิน และนิทานกํอนนอน เพื่อบอกข๎อคิดท่ีได๎จากการ
อํานไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน 
กระบวน  การคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม 
  เพ่ือให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน 
ค๎นคว๎าหาความรู๎ จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพ่ือหาข๎อมูล มีความ
รอบคอบในการท างาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การ
เขียน และการฟ๓ง น าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 
 
 ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1 ป.1/1 ป.1/2  ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 ป.1/6 ป.1/7 ป.1/8 
 ท 2.1 ป.1/1 ป.1/2  ป.1/3 
 ท 3.1 ป.1/1 ป.1/2  ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5  
 ท 4.1 ป.1/1 ป.1/2  ป.1/3 ป.1/4  
 ท 5.1 ป.1/1 ป.1/2   
 
 รวม 22 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

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

การอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ฉันและเธอ 
จะต๎องอํานออกเสียง บอกและเขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต๑ และเลขไทยได๎
ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบายความหมายของ
ค าและข๎อความเพ่ือน าไปสูํการอําน 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 

การอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ครอบครัว
ของฉัน จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียน
สะกดค าท่ีประสมกับสระตํางๆ ให๎ถูกต๎อง 
ชัดเจน และอธิบายความหมายของค าและ
ข๎อความ เพื่อน าไปสูํการอํานและการเขียน
ค าตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง คลํองแคลํว รวมถึง
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 

การอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง มาโรงเรียน 
จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียนสะกดค าที่
ประสมกับสระตํางๆ ให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และ
อธิบายความหมายของค าและข๎อความ เพื่อ
น าไปสูํการอํานและการเขียนค าตํางๆ ได๎
อยํางถูกต๎อง คลํองแคลํว รวมถึงการฟ๓ง
ค าสั่งตํางๆ อยํางตั้งใจและมีมารยาทในการ
ฟ๓ง 

11  

 
 
 

 



 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

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 

การอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ทํองไปในโลก
กว๎าง จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียน
สะกดค าท่ีประสมกับสระตํางๆ ให๎ถูกต๎อง 
ชัดเจน และอธิบายความหมายของค าและ
ข๎อความ เพื่อน าไปสูํการอํานและการเขียน
ค าตํางๆ รวมถึงค าที่มีตัวสะกด ได๎อยําง
ถูกต๎อง คลํองแคลํว    การพูดแสดงความ
คิดเห็น จะต๎องมีมารยาทในการพูด 

15  

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

การอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ต๎นไม๎  แสน
รัก จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียนสะกด
ค าท่ีประสมกับสระตํางๆ ให๎ถูกต๎อง ชัดเจน 
และอธิบายความหมายของค าและข๎อความ 
เพ่ือน าไปสูํการอํานและการเขียนค าตํางๆ 
รวมถึงการผันวรรณยุกต๑ ได๎อยํางถูกต๎อง การ
คาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ๑ จะต๎องจับ
ใจความเรื่องที่อํานและสามารถคาดเดา
เรื่องราวและเหตุการณ๑ได๎อยํางมีเหตุผล 

15  

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 

การอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ไปเที่ยวเมือง
หลวง จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียน
สะกดค าท่ีประสมกับสระตํางๆ ให๎ถูกต๎อง 
ชัดเจน และอธิบายความหมายของค าและ
ข๎อความ เพื่อน าไปสูํการอํานและการเขียน
ค าตํางๆ รวมถึงค าที่มีตัวสะกดในมาตราได๎
อยํางถูกต๎อง การอําน การฟ๓ง หรือการดู
เรื่องราวตํางๆ จะต๎อง ตั้งค าถาม และตอบ
ค าถาม และสามารถสรุปสาระส าคัญของ
เรื่องได ๎

16  

 
 



 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

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

การอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง คนไทยนี้ ทั้งดี
ทั้งเกํง จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียน
สะกดค าท่ีมีตัวสะกดในมาตราให๎ถูกต๎อง 
ชัดเจน และอธิบายความหมายของค าและ
ข๎อความ เพื่อน าไปสูํการอํานและการเขียน
ค าตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง การเลําเรื่องยํอจาก
เรื่องท่ีอําน จะต๎องมีมารยาทในการอําน 
และสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อํานได๎ 

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 

การอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง มาเต๎นร ากัน 
จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียนสะกดค าที่
มีตัวสะกดในมาตราตํางๆ ให๎ถูกต๎อง ชัดเจน 
และอธิบายความหมายของค า เพื่อน าไปสูํ
การอํานและการเขียนค าตํางๆ รวมถึงค า
ควบกล้ าได๎อยํางถูกต๎อง การพูดเลําเรื่อง
จากการอําน ฟ๓ง หรือดู จะต๎องจับใจความ
ส าคัญของเรื่อง 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 

การอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ดวงใจไทยทั้ง
ชาติ จะต๎องอํานออกเสียงและฝึกเขียน
สะกดค าท่ีมีตัวสะกดในมาตราแมํกดให๎
ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบายความหมายของ
ค า เพ่ือน าไปสูํการอํานและการเขียนค า
ตํางๆ รวมถึงค าที่มีอักษรน าได๎อยํางถูกต๎อง 
การเลือกอํานหนังสือ จะต๎องค านึงถึงความ
เหมาะสมกับวัย และประโยชน๑ที่ได๎รับ สํวน
การอํานสัญลักษณ๑ จะต๎องสังเกต ท าความ
เข๎าใจ จึงจะทราบความหมายที่ต๎องการ
สื่อสาร 

10  

 



 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
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 

การอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ
ข๎อความจากวรรณกรรมเรื่อง ซึ้งใจ  เพื่อน
รัก จะต๎องอํานออกเสียงและอธิบาย
ความหมายของค า รวมถึงการศึกษาเรื่อง
ประโยค จะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง
ลักษณะของประโยคทั้ง 3 ชนิด จึงจะ
สามารถเรียบเรียงค า 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 และบอกความหมายของค า 
เพ่ือให๎ตอบค าถาม จับใจความส าคัญของ
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
ความหมายของค า เพื่อให๎ตอบค าถาม จับ
ใจความส าคัญของเรื่อง 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 และบอกความหมายของค า 
เพ่ือตอบค าถาม จับใจความส าคัญของเรื่อง 
และสรุปข๎อคิดและคุณคําจากวรรณกรรมท่ี
อําน 

12  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
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
จะต๎องอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจองและ
ข๎อความสั้นๆ บอกความหมายของค าและ
ข๎อความที่อําน ตอบค าถามและบอกข๎อคิด
ที่เก่ียวกับเรื่องที่อําน ทํองจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด 

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 
จะต๎องอํานออกเสียงค าและข๎อความ บอก
ความหมายของค า ตอบค าถามและบอก
ข๎อคิดท่ีได๎จากการอําน และทํองจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนดได๎ 

15  

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

การอํานนิทานจะต๎องอํานออกเสียงค า และ
ข๎อความที่อยูํในเรื่อง บอกความหมายของ
ค าและข๎อความที่อําน ตอบค าถามและเลํา
เรื่องยํอของเรื่องที่อําน อีกทั้งบอกข๎อคิดท่ี
ได๎จากนิทานเรื่องที่ฟ๓งและอํานได๎ 

15  



ค าอธิบายรายวิชา 
ท ๑21๐๑      ภาษาไทย                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2          เวลา   ๒ 0๐   ชั่วโมง 

 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียง ค า ค าคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงําย 
ๆ พร๎อมอธิบายความหมายของค าและข๎อความ  ระบุใจความส าคัญ พูดแสดงความคิดเห็นและการ
พูดในโอกาสตํางๆ และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การเขียนเรื่อง 
สั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ๑ และตามจินตนาการ ฟ๓งค าแนะน า ค าสั่ง และปฏิบัติตาม เลําเรื่องที่ฟ๓ง
และดูพร๎อมบอกสาระส าคัญของเรื่อง ตั้งค าถามและตอบค าถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก
จากเรื่องที่ฟ๓งและดูอยํางมีมารยาท พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค๑ บอกและเขียนพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต๑ และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค าได๎ 
อํานสะกดค า การแจกลูกและการอํานเป๕นค า รวมถึงการผันวรรณยุกต๑ได๎อยํางถูกต๎อง เรียบเรียงค า
เป๕นประโยค บอกลักษณะค าคล๎องจอง เลือกใช๎ภาษาไทยและภาษาถ่ินได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ ร๎อง
บทร๎องเลํนส าหรับเด็กในท๎องถิ่น ทํองจ าบทอาขยาน และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 
 ศึกษาและวิเคราะห๑วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กเรื่อง นิทานสานรัก สามัคคี
คือพลัง      
รักแท๎ของแมํ สักวาพูดจาให๎รู๎คิด และของขวัญวันเกิด เพื่อระบุข๎อคิดท่ีได๎จากการอํานไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และ
การเขียน กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม 
          เพ่ือให๎เกิดเจตคตทีิด่ตีอํการเรียนวิชาภาษาไทย ตัง้ใจเรียนและมีสวํนรํวมในกิจกรรมการเรียน 
ค๎นคว๎าหาความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพ่ือหาข๎อมูล มีความ
รอบคอบในการท างาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การ
เขียน และการฟ๓ง น าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 
 ตัวช้ีวัด  
 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 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง สวัสดีเพื่อนใหมํ จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความ ตั้งค าถาม
และตอบค าถาม สรุปใจความส าคัญ บอก
และเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต๑ และ
เลขไทย การพูดแสดงความคิดเห็นและการ
พูดในโอกาสตํางๆ จะต๎องค านึงถึงหลักการ
พูด วัตถุประสงค๑ในการพูด เพ่ือให๎สื่อสารได๎
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค๑ และมีมารยาท
ที่ดีในการพูด 

18  

2 ประสมค าหนูท าได้ 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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง เด็กเอ๐ย เด็กดี จะต๎องอําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความ ตั้งค าถาม
และตอบค าถาม สรุปใจความส าคัญ รวมถึง
การอํานสะกดค า การแจกลูกและการอําน
เป๕นค าได๎อยํางถูกต๎อง การคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดจะต๎องฝึกคัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 

12  

3 ตัวสะกดจดจ าไว้ 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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข  จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความ ตั้งค าถาม
และตอบค าถาม สรุปใจความส าคัญ รวมถึง
การอํานและการเขียนสะกดค าในมาตรา
ตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไมํตรงตาม
มาตราได๎ อยํางถูกต๎อง การฟ๓งค าสั่งและ
ค าแนะน าตํางๆ จะต๎องรู๎หลัก และมีมารยาท
ในการฟ๓ง 

16  

 



 
 

 
 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 ผันวรรณยุกต์    
สนุกสนาน     
 
 
 

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

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ความสุขที่พอเพียง จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความ ตั้งค าถาม
และตอบค าถามสรุปใจความส าคัญ รวมถึง
การผันวรรณยุกต๑อักษรกลาง อักษรสูง และ
อักษรต่ าได๎อยํางถูกต๎อง การอํานข๎อเขียน
เชิงอธิบาย จะต๎องอํานอยํางละเอียด เพื่อให๎
เข๎าใจวัตถุประสงค๑และสามารถปฏิบัติตาม
ข๎อแนะน าได๎อยํางถูกต๎อง 

14  

5 ค าควบกล้ าและ
อักษรน า 

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

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง เหมียวน๎อยและเพ่ือน 
จะต๎องอํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และ
อธิบายความหมายของค าและข๎อความ ตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม สรุปใจความส าคัญ 
รวมถึงการเขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค าควบกล้ า และค าที่มี
อักษรน า การบอกสาระส าคัญและตอบ
ค าถามจากเรื่องท่ีฟ๓งและดูได ๎

14  

6 รร และการันต์
หรรษา 

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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก บท
ร๎อยกรอง ความรู๎มีอยูํรอบตัวเรา จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความ ตั้งค าถาม
และตอบค าถาม สรุปใจความส าคัญ แสดง
ความคิดเห็น รวมถึงการอํานและเขียนสะกด
ค าท่ีมี รร และ ตัวการันต๑ ได๎อยํางถูกต๎อง 
การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ๑  

9  



 
 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

7 ความหมายของค า
จดจ าไว้ 

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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง เลํนกับเพ่ือน จะต๎องอําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความ ตั้งค าถาม
และตอบค าถาม สรุปใจความส าคัญ รวมถึง
การเขียนสะกดค าที่มีความหมายเหมือนกัน 
และตรงข๎ามกันได๎อยํางถูกต๎อง การร๎องบท
ร๎องเลํนส าหรับเด็กในท๎องถิ่นเป๕นภูมิป๓ญญา
ที่ควรอนุรักษ๑ไว๎ในท๎องถิ่น 

12  

8 ค าคล้องจองต้อง
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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ไกํแจ๎ของนันทาจะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความ ตั้งค าถาม
และตอบค าถาม สรุปใจความส าคัญ รวมถึง
การบอกลักษณะค าคล๎องจองได๎อยําง
ถูกต๎อง และจะต๎องบอกข๎อคิดท่ีได๎รับจาก
การอํานหรือฟ๓งวรรณกรรม เพ่ือน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันเลือกอํานหนังสือตามความ
สนใจอยํางสม่ าเสมอ และน าเสนอเรื่องที่
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 
 
 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และอธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความ ตั้งค าถาม
และตอบค าถาม สรุปใจความส าคัญ พร๎อม
ระบุข๎อคิดท่ีได๎จากการอํานวรรณกรรม การ
เรียบเรียงค าให๎เป๕นประโยคเพื่อการสื่อสาร 
การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ และมี
มารยาทในการเขียน 

15  



 
 
 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

10 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 
  

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ในห๎องสมุดโรงเรียน 
จะต๎องอํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจน และ
อธิบายความหมายของค าและข๎อความ ตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม สรุปใจความส าคัญ 
แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ๑ 
พร๎อมสรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องท่ีอําน 
เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได๎
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 

การอํานวรรณกรรมส าหรับเด็กชุดนิทานสาน
รัก โดยอํานออกเสียงและการอธิบาย
ความหมายค าและข๎อความในนิทาน และ
เพลงกลํอมเด็ก การตั้งค าถามและ     ตอบ
ค าถาม ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
ของเรื่องที่อําน รวมถึงการน าข๎อคิดท่ีได๎จาก
การอํานหรือการฟ๓งวรรณกรรมส าหรับเด็ก
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

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  
 

การอํานวรรณกรรมส าหรับเด็กชุดสามัคคีคือ
พลัง โดยอํานออกเสียงและการอธิบาย
ความหมายค าและข๎อความ การตั้งค าถาม
และตอบค าถาม ระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดของเรื่องที่อําน การร๎องบทร๎อง
เลํนส าหรับเด็ก และการทํองบทอาขยาน จะ
ชํวยให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ตํอเรื่องท่ีอําน
มากขึ้น สามารถน าข๎อคิด  ที่ได๎จากการอําน
หรือการฟ๓งวรรณกรรมส าหรับเด็กไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

12  



 
 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
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 

การอํานวรรณกรรมส าหรับเด็กชุดรักแท๎ของ
แมํ โดยอํานออกเสียงและการอธิบาย
ความหมายค าและข๎อความ ตั้งค าถาม และ
ตอบค าถาม ระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดของเรื่องที่อําน ระบุข๎อคิด จาก
การอํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ร๎องบท
ร๎องเลํนส าหรับเด็กในท๎องถิ่นและทํองจ าบท
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 
 

การอํานวรรณกรรมส าหรับเด็กชุดสักวาพูดจา
ให๎รู๎คิด โดยอํานออกเสียงและการอธิบาย
ความหมายค าและข๎อความในนิทาน เรื่องสั้น 
และบทร๎อยกรอง การตั้งค าถามและตอบ
ค าถาม ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
ของเรื่องที่อําน  การทํองบทอาขยาน และระบุ
ข๎อคิดท่ีได๎จากการอํานหรือการฟ๓งวรรณกรรม
ส าหรับเด็กไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

14  

15 

 

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

การอํานวรรณกรรมส าหรับเด็กชุดของขวัญวัน
เกิด ต๎องฝึกอํานออกเสียง และอธิบาย
ความหมายค าและข๎อความ การตั้งค าถามและ
ตอบค าถาม ระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดของเรื่อง  ที่อําน  ระบุข๎อคิดท่ีได๎
จากการอํานหรือการฟ๓งวรรณกรรมส าหรับ
เด็กเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

10 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ท ๑31๐๑      ภาษาไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3            เวลา   ๒ 0๐   ชั่วโมง 
 

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ 
วรรณคดีและวรรณกรรม พร๎อมอธิบายความหมายของค า และประโยค อํานหนังสือที่มีคุณคําตาม
ความสนใจอยํางสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อําน และปฏิบัติตามข๎อเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง และ
ข๎อเสนอแนะ อธิบายความหมายของข๎อมูลจากการอํานแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ บันทึกประจ าวัน เขียนจดหมายลาครู คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ทํองจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนด และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค๑ เลํารายละเอียดจากเรื่องที่ฟ๓งและดู พร๎อมบอกสาระส าคัญ ตั้งค าถาม ตอบค าถาม และ
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟ๓งและดูอยํางมีมารยาท เขียนสะกดค าและ  บอกความหมาย
ของค า ระบุชนิด หน๎าที่ของค าในประโยค แตํงประโยค ค าคล๎องจอง และค าขวัญ ใช๎พจนานุกรม
ค๎นหาความหมายของค า และเลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ศึกษาและวิเคราะห๑วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กเรื่อง วิชาหนาเจ๎า นิทานของ
เพ่ือนเพลงกลํอมเด็กของคุณแมํ ชาดกสอนใจ และโอรสน๎อยพบพระบิดา เพื่อสรุปความรู๎และข๎อคิดท่ี
ได๎จากการอําน ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน 
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม 
 เพื่อให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน 
ค๎นคว๎า หาความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพ่ือหาข๎อมูล มีความ
รอบคอบในการท างาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การ
เขียน และการฟ๓ง น าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 
 

 ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1 ป.3/1   ป.3/2  ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.3/7   ป.3/8   ป.3/9 
 ท 2.1 ป.3/1 ป.3/2  ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6  
 ท 3.1 ป.3/1 ป.3/2  ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6 
 ท 4.1 ป.3/1 ป.3/2  ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6  
 ท 5.1 ป.3/1 ป.3/2  ป.3/3   ป.3/4 
 รวม  31  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง เวลามีคุณคํา จะต๎อง  อําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และอธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความตั้งค าถาม
และตอบค าถาม ล าดับเหตุการณ๑และ
คาดคะเนเหตุการณ๑              โดยระบุ
เหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพ่ือ
น าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการอําน รวมถึง
การเขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค าท่ีมีตัวสะกดและค าที่ 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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง สนุกแบบไทย จะต๎อง  
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของค าและข๎อความตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม ล าดับเหตุการณ๑
และคาดคะเนเหตุการณ๑              โดย
ระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด 
เพ่ือน าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจ าวัน คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดอยํางมีมารยาทในการเขียน เขียน
สะกดค าและบอกความหมายของค า 

16  

 
  



ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง พระสรรพสิทธิ์ จะต๎อง  
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของค าและข๎อความตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม ล าดับเหตุการณ๑และ
คาดคะเนเหตุการณ๑              โดยระบุ
เหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพ่ือ
น าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจ าวัน การพูดแสดงความ คิดเห็น
การพูดสื่อสาร จะต๎องมีความชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค๑ และมีมารยาทในการพูด การ
เขียนสะกดค า  และบอกความหมายของค า 
จะต๎องเข๎าใจหลักการผันวรรณยุกต๑กับอักษร
กลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 

13  

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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง บ๎านบางระจัน จะต๎อง  
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของค าและข๎อความตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม ล าดับเหตุการณ๑
และคาดคะเนเหตุการณ๑              โดย
ระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด 
เพ่ือน าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจ าวัน การคัดลายมือ       ตัว
บรรจงเต็มบรรทัด การฟ๓งและดูสื่อ    ที่ให๎
ความรู๎และความบันเทิง แล๎วสรุป
สาระส าคัญและพูดแสดงความคิดเห็นได๎
อยํางมีมารยาท เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค าควบกล้ า และค าที่มี
อักษรน า 

17  

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง พระสรรพสิทธิ์ จะต๎อง  
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของค าและข๎อความตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม ล าดับเหตุการณ๑และ
คาดคะเนเหตุการณ๑              โดยระบุ
เหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพ่ือ
น าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจ าวัน การพูดแสดงความ คิดเห็น
การพูดสื่อสาร จะต๎องมีความชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค๑ และมีมารยาทในการพูด การ
เขียนสะกดค า  และบอกความหมายของค า 
จะต๎องเข๎าใจหลักการผันวรรณยุกต๑กับอักษร
กลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 

13  

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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง บ๎านบางระจัน จะต๎อง  
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของค าและข๎อความตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม ล าดับเหตุการณ๑
และคาดคะเนเหตุการณ๑              โดย
ระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด 
เพ่ือน าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจ าวัน การคัดลายมือ       ตัว
บรรจงเต็มบรรทัด การฟ๓งและดูสื่อ    ที่ให๎
ความรู๎และความบันเทิง แล๎วสรุป
สาระส าคัญและพูดแสดงความคิดเห็นได๎
อยํางมีมารยาท เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค าควบกล้ า และค าที่มี
อักษรน า 

17  

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ฝ๓นร๎ายของก๎อง จะต๎อง  
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของค าและข๎อความตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม ล าดับเหตุการณ๑และ
คาดคะเนเหตุการณ๑              โดยระบุ
เหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพ่ือ
น าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจ าวัน การคัดลายมือ                 
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด การเขียนจดหมายลา
ครู จะต๎องเขียนให๎ถูกต๎องตามรูปแบบ การ
เขียน และมีมารยาทในการเขียน เขียนสะกด
ค าและบอกความหมายของ ค าที่มีตัวการันต๑ 
ค าท่ีใช๎ รร ค าท่ี                      ประ
วิสรรชนีย๑ และค าที่ไมํประวิสรรชนีย๑ 

13  

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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ตนเป๕นที่พ่ึงแหํงตน 
จะต๎องอํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว 
และอธิบายความหมายของค าและข๎อความ
ตั้งค าถามและตอบค าถาม ล าดับเหตุการณ๑
และคาดคะเนเหตุการณ๑ โดยระบุเหตุผล
ประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพ่ือน าไป
ปรับใช๎ให๎ เกิดประโยชน๑ได๎ในชีวิตประจ าวัน 
การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก
จากเรื่องที่ฟ๓งและดู จะต๎องมีมารยาทในการ
พูด เขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค าท่ีใช๎ บัน บรร ค าที่มี ฤ ฤๅ และค าพ๎อง 
ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า  
รู๎จักเพลงพื้นบ๎าน เพื่อปลูกฝ๓งความ            
ชื่นชมวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง ความเพียร จะต๎องอําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และอธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความตั้งค าถาม
และตอบค าถาม ล าดับเหตุการณ๑และ
คาดคะเนเหตุการณ๑              โดยระบุ
เหตุผลประกอบ สรุปความรู๎และข๎อคิด เพ่ือ
น าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจ าวัน การเขียนเรื่องตาม 
จินตนาการ จะต๎องมีมารยาทในการ             
เขียน ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค 
และการน าค าชนิดตํางๆ มาแตํงประโยค 

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 
  
 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง เที่ยวไปได๎ความรู๎ จะต๎อง
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และ
อธิบายความหมายของค าและข๎อความตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม สรุปความรู๎และ
ข๎อคิด เพ่ือน าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎
ในชีวิต ประจ าวัน เลือกอํานหนังสือตาม
ความสนใจได๎เหมาะสมกับวัย และมี
มารยาท ในการอําน ตลอดจนเลือกใช๎
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได๎
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

11  

9 ถักทอเส้นใย           
ไทยท าเอง 

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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจากวรรณกรรม
เรื่อง ถักทอเส๎นใย ไทยท าเอง จะต๎องอํานออก
เสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และอธิบาย
ความหมายของ ค าและข๎อความตั้งค าถามและ
ตอบค าถาม สรุปความรู๎และข๎อคิด เพื่อน าไปปรับ
ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ในชีวิต  ประจ าวัน เขียน
บรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว๑ สิ่งของ 
สถานท่ี ได๎ตามขั้นตอนการเขียนบรรยาย และมี
มารยาทในการเขียน เลือกใช๎ค าในการแตํง                  
ค าคล๎องจอง ค าขวัญ และทํองจ าบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดอยํางเห็นคุณคํา 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

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 

การอํานออกเสียงค า และข๎อความจาก
วรรณกรรมเรื่อง บันทึกของหนึ่ง จะต๎องอําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว และอธิบาย
ความหมายของค าและข๎อความตั้งค าถาม
และตอบค าถาม สรุปความรู๎และข๎อคิด เพ่ือ
น าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ใน
ชีวิตประจ าวัน อํานข๎อเขียนเชิงอธิบายและ
ปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะน าได๎อยําง
ถูกต๎อง อธิบายความหมายของข๎อมูลจาก
แผนภาพ  แผนที่ และแผนภูมิ และการ
เขียนบันทึกประจ าวันได๎อยํางสม่ าเสมอ 

11  

11 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 

การอํานเรื่อง วิชาหนาเจ๎า จะต๎องอํานออก
เสียงค า ข๎อความ ได๎ถูกต๎องตามหลักการ
อําน อธิบายความหมายของค าและข๎อความ
ที่อําน ตั้งค าถามและตอบค าถามเพ่ือสรุป
ใจความส าคัญ คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด สรุปความรู๎และระบุข๎อคิดจากเรื่อง
ที่อํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน และ
ทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด 

10  

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

การอํานเรื่อง นิทานของเพ่ือน จะต๎อง อําน
ออกเสียงค า ข๎อความ ได๎ถูกต๎องตาม
หลักการอําน อธิบายความหมายของค าและ
ข๎อความที่อําน ตั้งค าถามและตอบค าถาม
เพ่ือสรุปใจความส าคัญ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน      พร๎อมกับสรุป
ความรู๎และระบุข๎อคิดจากเรื่องท่ีอํานเพื่อ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

10  



 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

13 เพลงกล่อมเด็กของ
คุณแม่ 

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 

การอํานเรื่อง เพลงกลํอมเด็กของคุณแมํ 
ต๎องอํานออกเสียงค า ข๎อความ ได๎ถูกต๎อง
ตามหลักการอําน อธิบายความหมายของค า
และข๎อความที่อําน ตั้งค าถามและตอบ
ค าถามเพ่ือสรุปใจความส าคัญ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน รู๎จักเพลง
พ้ืนบ๎านและเพลงกลํอมเด็ก เพ่ือปลูกฝ๓ง
ความชื่นชมวัฒนธรรมท๎องถิ่นพร๎อมกับสรุป
ความรู๎และระบุข๎อคิดจากเรื่องท่ีอํานเพื่อ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

8  

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 

การอํานเรื่อง วิชาหนาเจ๎า จะต๎องอํานออก
เสียงค า ข๎อความ ได๎ถูกต๎องตามหลักการ
อําน อธิบายความหมายของค าและ
ข๎อความที่อําน ตั้งค าถามและตอบค าถาม
เพ่ือสรุปใจความส าคัญ คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด สรุปความรู๎และระบุ
ข๎อคิดจากเรื่องท่ีอํานเพื่อน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน และทํองจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด 

10  

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

การอํานเรื่อง นิทานของเพ่ือน จะต๎อง อําน
ออกเสียงค า ข๎อความ ได๎ถูกต๎องตาม
หลักการอําน อธิบายความหมายของค าและ
ข๎อความที่อําน ตั้งค าถามและตอบค าถาม
เพ่ือสรุปใจความส าคัญ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน      พร๎อมกับสรุป
ความรู๎และระบุข๎อคิดจากเรื่องท่ีอํานเพื่อ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

10  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

16 เพลงกล่อมเด็กของ
คุณแม่ 

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 

การอํานเรื่อง เพลงกลํอมเด็กของคุณแมํ 
ต๎องอํานออกเสียงค า ข๎อความ ได๎ถูกต๎อง
ตามหลักการอําน อธิบายความหมายของค า
และข๎อความที่อําน ตั้งค าถามและตอบ
ค าถามเพ่ือสรุปใจความส าคัญ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน รู๎จักเพลง
พ้ืนบ๎านและเพลงกลํอมเด็ก เพ่ือปลูกฝ๓ง
ความชื่นชมวัฒนธรรมท๎องถิ่นพร๎อมกับสรุป
ความรู๎และระบุข๎อคิดจากเรื่องท่ีอํานเพื่อ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  

8  



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑4๑๐๑      ภาษาไทย                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4       เวลา   ๑๖๐   ชั่วโมง  
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว และบทร๎อยกรอง พร๎อมอธิบาย
ความหมายของค า ประโยค และส านวน อํานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนด ตอบค าถาม แยก
ข๎อเท็จจริง และข๎อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ๑ สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องท่ีอําน คัดลายมือตัว
บรรจง เขียนสื่อสารด๎วยแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด เขียนยํอความ เขียนจดหมาย 
เขียนบันทึก และเขียนรายงาน เขียนเรื่องตามจินตนาการ จ าแนกข๎อเท็จจริง และข๎อคิดเห็น พูดสรุป
ความ พูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น ตั้งค าถามและตอบค าถาม พูดรายงานเรื่องที่ศึกษาจากการฟ๓ง 
และดูอยํางมีมารยาท สะกดค าและบอกความหมายของค า ระบุชนิด หน๎าที่ของค าในประโยค แตํง
ประโยค บทร๎อยกรองและค าขวัญ บอกความหมายของส านวน การใช๎พจนานุกรม เปรียบเทียบ
ภาษาไทยกับภาษาถ่ิน ร๎องเพลงพื้นบ๎าน ทํองจ าบทอาขยาน และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความ
สนใจ 
 ศึกษาและวิเคราะห๑วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กเรื่อง ไมํอยากเป๕นควาย สิงโต
เจ๎าป๓ญญา เลํนกลางแจ๎ง ต๎นไม๎ เรื่องของมําเหมี่ยว บ๎านพิลึก โทรทัศน๑เป๕นเหตุ และนางในวรรณคดี 
เพ่ือระบุและอธิบายข๎อคิดท่ีได๎จากการอํานไปปรับใช๎ในชีวิตจริง 
 โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน 
กระบวน  การคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม 
 เพื่อให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน 
ค๎นคว๎าหาความรู๎ จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพ่ือหาข๎อมูล มีความ
รอบคอบในการท างาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การ
เขียน และการฟ๓ง น าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 
 

 ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1 ป.4/1 ป.4/2  ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 
 ท 2.1 ป.4/1 ป.4/2  ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 
 ท 3.1 ป.4/1 ป.4/2  ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 
 ท 4.1 ป.4/1 ป.4/2  ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 
 ท 5.1 ป.4/1 ป.4/2  ป.4/3 ป.4/4 
 รวม 33 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด                    สาระส าคญั 

 เวลา 
(ชั่วโมง
) 

 

น้ าหนั
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 

การเขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค าอยํางถูกต๎อง การคัดลายมือตามรูปแบบ 
การพูดสรุปความจากการฟ๓ง  และดู รวมทั้ง
มีมารยาทในการฟ๓งและดู ชํวยให๎การสื่อสาร
สัมฤทธิ์ผล 

11  

2 อักษรควบ อักษรน า 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 

การสะกดค า และบอกความหมายของค า 
ชํวยให๎การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ  
บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง การเขียนบันทึก 
และการเขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า การ
พูดเรื่องที่ศึกษาค๎นคว๎า รวมทั้งการมี
มารยาทในการเขียน มารยาทในการพูด ท า
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
ก าหนด แล๎วตอบค าถามอธิบายความหมาย
ของค า ประโยค และส านวน แยก
ข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น สรุปความรู๎และ
ข๎อคิดจากเรื่อง เพ่ือน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน อํานหนังสือที่มีคุณคํา ตาม
ความสนใจอยํางสม่ าเสมอ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่อําน  สะกดค าและ
บอกความหมายของค าในบริบทตํางๆ 

11  

4 ค าในภาษาไทย ท 2.1 ป.4/3 
ป.4/4 
ป.4/8 
ท 4.1 ป.4/2 

การมีความรู๎เรื่อง ชนิดและหน๎าที่ของค า 
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพ
ความคิด และมีมารยาทในการเขียน ชํวย
พัฒนาการเขียนยํอความได๎ 

10  

 
 
 
 
 



 
 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

5 ประโยค ถ้อยค า 
ส านวน 

ท 1.1 ป.4/4 
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 

การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา 
อยํางมีมารยาทได๎นั้นมาจากการศึกษาเรื่อง
การแตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา 
และการบอกความหมายของส านวน การพูด
แสดงความรู๎ ความคิดเห็น และความรู๎สึก 
จะต๎องแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีอําน ฟ๓ง และดู 

11  

6 เครื่องหมาย    วรรค
ตอน 

ท 1.1 ป.4/1 
ท 5.1 ป.4/3 

การอํานออกเสียงและการบอกความหมาย
ของบทร๎อยแก๎วและบท   ร๎อยกรองที่
ประกอบด๎วยอักษรยํอและเครื่องหมาย
วรรคตอน จะต๎องอํานให๎ถูกต๎องตาม
อักขรวิธี และสามารถ          ร๎องเพลง
พ้ืนบ๎านได๎ 

9  

7 ค าพ้อง ท 1.1  ป.4/1 
ท 4.1  ป.4/1 
 ป.4/3 
 ป.4/5 
ท 5.1  ป.4/4 

การสะกดค าและบอกความหมายของ   ค า
พ๎องที่อยูํในบริบทตํางๆ ใช๎พจนานุกรมค๎นหา
ความหมายของค า อํานออกเสียงและ
ทํองจ าบทอาขยานที่เป๕นร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง 
และแตํงบทร๎อยกรองเองได๎ 

9  

8 ค าขวัญ 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 

การเขียนค าขวัญและเขียนเรื่องตาม
จินตนาการจะต๎องใช๎ค าได๎ชัดเจนและ
เหมาะสม สามารถคาดคะเนเหตุการณ๑จาก
เรื่องท่ีอํานโดยระบุเหตุผลประกอบ และ
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษา
ถิ่น รวมไปถึงร๎องเพลงพื้นบ๎านได๎ 

8  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

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

การอํานเรื่องสั้นในเวลาที่ก าหนดต๎องอําน
ออกเสียงได๎ถูกต๎อง อธิบายความหมายของ
ค า ประโยค และส านวน ตอบค าถาม สรุป
ความรู๎ และข๎อคิดจากเรื่องท่ีอํานเพื่อ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

7  

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

การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อย
กรอง จะต๎องอธิบายความหมายของค า 
ประโยค ส านวน และสามารถระบุข๎อคิดท่ี
ได๎จากนิทานเพ่ือน าไปปรับใช๎  ในชีวิตจริง
ได๎ 

9  

11 เล่นกลางแจ้ง ท 1.1 ป.4/1 
 ป.4/2  
ท 5.1 ป.4/2 

การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ           
บทร๎อยกรอง จะต๎องอธิบายความหมายของ
ค า ประโยค ส านวน และสามารถอธิบาย
ข๎อคิดท่ีได๎จากเรื่องที่อํานเพื่อน าไปใช๎ใน
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 และอํานในเวลาที่ก าหนด พร๎อมทั้ง
ตอบค าถามจากเรื่องท่ีอําน คาดคะเน
เหตุการณ๑ ระบุความรู๎และข๎อคิดเพ่ือ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเขียนค า
ขวัญโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎อง ชัดเจน และ
เหมาะสม ตลอดจนมีมารยาทในการเขียน 

12  

13 เรื่องของม่าเหม่ียว 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 บอกความหมายของค า
และส านวนให๎ถูกต๎อง จับใจความส าคัญจาก
เรื่องท่ีอําน และอํานตามเวลาที่ก าหนด 
พร๎อมทั้งตอบค าถามจากเรื่องท่ีอําน สรุป
ความรู๎และข๎อคิดเพ่ือน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน อธิบายข๎อคิด  ที่ได๎จากการ
อํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตจริง ตลอดจนมี
มารยาทในการอําน 

8  



ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

14 บ้านพิลึก ท 1.1 ป.4/1 
 ป.4/2 
 ป.4/3 
 ป.4/6 

การอํานวรรณกรรมเรื่อง บ๎านพิลึก จะต๎อง
อํานออกเสียง อธิบายความหมายของค าให๎
ถูกต๎อง จับใจความส าคัญของเรื่องที่อําน 
พร๎อมทั้งตอบค าถามจากเรื่องท่ีอําน สรุป
ความรู๎และข๎อคิดเพ่ือน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

9  

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

การอํานวรรณกรรมเรื่อง โทรทัศน๑เป๕นเหตุ
ต๎องอํานออกเสียง อธิบายความหมายของ 
ค าให๎ถูกต๎อง จับใจความส าคัญของเรื่อง ที่
อําน และอํานในเวลาที่ก าหนด พร๎อมทั้ง
ตอบค าถามจากเรื่องท่ีอําน สรุปความรู๎ 
และข๎อคิดเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน 
ตลอดจนมีมารยาทในการอําน 

12  

16 นางในวรรณคดี ท 1.1 ป.4/1 
 ป.4/2 
 ป.4/3 
 ป.4/6 

ท 2.1 ป.4/3 
ท 5.1 ป.4/1 
 ป.4/ 2 

การอํานเรื่อง นางในวรรณคดี จะต๎อง อําน
ออกเสียง อธิบายความหมายของค าและ
ส านวนให๎ถูกต๎อง จับใจความส าคัญของเรื่อง
ที่อําน และอํานในเวลาที่ก าหนด พร๎อมทั้ง
ตอบค าถามจากเรื่องท่ีอําน   สรุปความรู๎
และข๎อคิดเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนเขียนแผนภาพโครงสร๎างจากการ
อําน 

16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๕๑๐๑      ภาษาไทย                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕              เวลา   ๑๖๐   ชั่วโมง  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง พร๎อมอธิบาย
ความหมายของค า ประโยค และข๎อความที่เป๕นการบรรยายและการพรรณนา อํานงานเขียนเชิง
อธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า อํานหนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีอําน อธิบายความหมายโดยนัย การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด การเขียนยํอความ การเขียนจดหมายการเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนแสดง
ความรู๎สึกและความคิดเห็น การกรอกแบบรายการตํางๆ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเรื่องท่ีฟ๓งและดู ฝึกตั้งค าถามและตอบค าถาม พูด
รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟ๓งและดูได๎อยํางมีมารยาท การระบุชนิดและหน๎าที่
ของค าและการจ าแนกสํวนประกอบของประโยค การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน
ทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 
 ศึกษาและวิเคราะห๑วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กเรื่อง นิทานพ้ืนบ๎านไทย น๎อม
ร าลึก    พระคุณครู เพลินอํานงานพระราชนิพนธ๑ กระเช๎าใบน๎อยของนางสีดา แมํโพสพ มิตรแท๎ พระ
สังข๑พบพระบิดา พระมารดา และบัวน๎อยคํอยคลี่บาน เพ่ือระบุข๎อคิดท่ีได๎จากการอํานไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน 
กระบวน  การคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม 
 เพื่อให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน 
ค๎นคว๎าหาความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพ่ือหาข๎อมูล มีความ
รอบคอบในการท างาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การ
เขียน และการฟ๓ง น าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 
 

 ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8  
 ท 2.1 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 ป.
5/9 
 ท 3.1 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5  
 ท 4.1 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 
 ท 5.1 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4 
 รวม 33 ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 
 



โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การอ่านค า                  
ในภาษาไทย 

ท 1.1 ป.5/1 
 ป.5/8 
 

การอํานบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง 
จะต๎องอํานออกเสียงค าให๎ถูกต๎องตาม
หลักการอําน และมีมารยาทในการ
อําน 

10  

2 ชนิดของค า ท 1.1  ป.5/4 
ท 2.1  ป.5/1 
   ป.5/9  
ท 4.1  ป.5/1 
  

การจับใจความส าคัญเรื่องท่ีอําน 
จะต๎องแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น
จากเรื่องที่อําน การคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดให๎
ถูกต๎องและสวยงามตามหลักการ
เขียนอักษร และมารยาทในการเขียน 
การศึกษาเรื่องชนิดของค า             
ท าให๎ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าใน
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
การอํานและเขียนสรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องให๎มีความกะทัดรัดและ
ชัดเจน การพูดแสดงความคิดเห็นและ
การพูดรายงานนั้น ผู๎พูดต๎องฝึกจับ
ใจความจากเรื่องที่ฟ๓งและดู พร๎อมกับ
วิเคราะห๑ความนําเชื่อถืออยํางมี
เหตุผล รวมถึงต๎องมีมารยาทในการ
ฟ๓ง การดู และการพูด สํวนการ
จ าแนกประโยค จะต๎องรู๎จักประโยค
และสํวนประกอบของประโยค 

8  

 
 
 
 

 
 
 



 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

ท 2.1 ป.5/2 
  ป.5/3  
ท 4.1  ป.5/5 

การเขียนสื่อสารเพ่ือถํายทอดความรู๎ 
ความคิดจากผู๎เขียนไปยังผู๎อําน
จะต๎องรู๎จักเลือกใช๎ค าให๎ถูกต๎อง 
ชัดเจน และเหมาะสม แผนภาพโครง
เรื่องและแผนภาพความคิดน าไปใช๎
พัฒนางานเขียนได๎ สํวนค าที่ใช๎ใน
ภาษาไทยมีท้ังภาษาไทยแท๎และค า
ยืมจากตํางประเทศ จึงต๎องวิเคราะห๑
ให๎รู๎ถึงลักษณะของค าเพ่ือสามารถ
น าไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง 

9  

5 กาพย์ยานี 11 ท 2.1  ป.5/5 
   ป.5/6  
ท 4.1   ป.5/6 
ท 5.1  ป.5/4 
 

การเขียนจดหมาย การเขียนแสดง
ความรู๎สึกและความคิดเห็น การแตํง
กาพย๑ยานี 11 มีวิธีการเขียนที่
แตกตํางกัน ผู๎เรียนต๎องศึกษาท า
ความเข๎าใจ และฝึกเขียน เพ่ือให๎
สื่อสารได๎ตรงตามเจตนา การทํองจ า
บทอาขยานตามท่ีก าหนด และบท
ร๎อยกรองได๎อยํางเห็นคุณคํา 

10  

6 ถ้อยค า                 
ส านวนไทย 

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

การอํานข๎อความที่เป๕นการบรรยาย
และการพรรณนาให๎เขียน
ความหมายของค า ประโยค และ
ข๎อความ และอธิบาย   ความหมาย
โดยนัยจากเรื่องที่อําน การเขียน
เรื่องตามจินตนาการ ต๎องเขียนให๎
ผู๎อํานเห็นภาพเกิดจินตนาการ สํวน
การกรอกแบบรายการตํางๆ จะต๎อง
กรอกข๎อมูลให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน เพื่อ
ประโยชน๑ของตนเอง 

12  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

7 ราชาศัพท ์ ท 1.1  ป.5/6 
ท 4.1   ป.5/4 

การเขียนเชิงอธิบายจะมุํงอธิบาย 
แนะน า หรือออกค าสั่งให๎ผู๎อําน
ปฏิบัติตาม สํวน ค าราชาศัพท๑เป๕นค า
ที่ใช๎กับบุคคลระดับ ตํางๆ 

14  

8 ภาษาไทย ภาษาถิ่น ท 1.1 ป.5/5 
  ป.5/7  
ท 4.1 ป.5/3 
  
 

การอํานเพื่อการวิเคราะห๑และแสดง 
ความคิดเห็น น าไปสูํการเลือกอําน
หนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจ 
น าไปใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ สํวน
การศึกษาภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถ่ิน ควรเปรียบเทียบ
ความหมายและการใช๎ เพื่อให๎
สามารถน าค ามาใช๎ในการสื่อสารได๎
อยํางถูกต๎อง 

8  

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

การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วเรื่อง     
พระเจ๎าสายน้ าผึ้งและพระนางสร๎อย
ดอกหมาก จะต๎องอํานออกเสียงค า
ให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธี อธิบาย
ความหมายของค า สรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่อํานระบุความรู๎
และข๎อคิดท่ีได๎ พร๎อมอธิบายคุณคํา
จากเรื่องที่อําน และสามารถน า
ความรู๎และข๎อคิดท่ีได๎ไปใช๎
ประโยชน๑   ในชีวิตจริงได๎ 

9  

๑๐ น้อมร าลึกพระคุณครู ท 1.1 ป.5/1 
  ป.5/2 
ป.5/5 
ท 5.1  ป.5/1 
ป.5/2 
         ป.5/3 
 

การอํานออกเสียงวรรณกรรมเรื่อง 
น๎อมร าลึกพระคุณครู จะต๎องอําน
ออกเสียงค าให๎ถูกต๎องตามหลักการ
อําน อธิบายความหมายของค า 
ประโยค และข๎อความที่เป๕นการ
บรรยายและการพรรณนา วิเคราะห๑
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง 
เพ่ือสรุปเรื่อง บอกความรู๎และข๎อคิด
ที่ได๎ พร๎อมอธิบายคุณคําจากเรื่องที่
อําน     

9  

 
 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑๑ เพลิน
อ่าน
งาน   
พระ
ราช
นิพนธ ์

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 

การอํานออกเสียงกลอนบทละคร เรื่อง เงาะปุา ตอน คนังและไม๎ไผํ 
ไปเที่ยวปุา จะต๎องอํานให๎ถูกต๎อง 
ตามหลักการอํานกลอนบทละคร อธิบายความหมายของค า 
ประโยค และข๎อความ สรุปเรื่อง อธิบายคุณ 
คําของเรื่อง สามารถน าความรู๎และข๎อคิดท่ีได๎ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิต
จริง     และทํองจ าบทร๎อยกรองตามท่ีก าหนด 

12  

12 กระเช้า
ใบน้อย 
ของ
นางสี
ดา 

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

การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วจากนิทานเรื่อง กระเช๎าสีดา จะต๎อง 
อํานออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลัก 
การอําน อธิบายความหมายของค า ประโยค และข๎อความ สรุป
ใจความส าคัญ บอกข๎อคิดและอธิบายคุณ 
คําจากเรื่องท่ีอําน และสามารถน าความรู๎และข๎อคิดท่ีได๎ไปใช๎ประ 
โยชน๑ในชีวิตจริงได๎ 

8  

๑๓ 

 

 

 

 

 

แม่
โพสพ 

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 

การอํานวรรณกรรมเรื่อง แมํโพสพ จะต๎องอํานออกเสียงค าให๎
ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบายความหมายของค า วิเคราะห๑
และแสดงความคิดเห็น สรุปใจความส าคัญ บอกข๎อคิดและ
อธิบายคุณคําที่ได๎จากเรื่องที่อําน และสามารถน าความรู๎และ
ข๎อคิดท่ีได๎ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันได๎จริง และใช๎ส านวน
ได๎อยํางถูกต๎อง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

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 

การอํานนิทานชาดกเรื่อง มิตรแท๎ จะต๎องอํานออกเสียงค าให๎
ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบายความหมายของค า วิเคราะห๑
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง สรุปใจความส าคัญ บอกข๎อคิด
และอธิบายคุณคําจากเรื่องที่อําน สามารถน าความรู๎และข๎อคิดท่ี
ได๎ 

10  

๑๕ พระสังข์
พบพระ
บิดาพระ
มารดา          

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 

การอํานออกเสียงวรรณคดีเรื่อง สังข๑ทอง ตอน พระสังข๑พบพระ
บิดาพระมารดา จะต๎องอํานให๎ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบาย
ความหมายของค า ประโยค และข๎อความ วิเคราะห๑และแสดง
ความคิดเห็น สรุปใจความส าคัญ บอกข๎อคิดและอธิบายคุณคํา
จากเรื่องที่อําน สามารถน าความรู๎และข๎อคิดท่ีได๎ไปใช๎ประโยชน๑
ในชีวิตประจ าวันได๎ และทํองจ าบทร๎อยกรองได๎อยํางเห็นคุณคํา 

13  

๑๖ บัวน้อย
ค่อยคลี่
บาน 

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

การอํานออกเสียงวรรณกรรมเรื่อง         บัวน๎อยคํอยคลี่บาน 
จะต๎องอํานให๎ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบายความหมายของค า
และข๎อความ  
สรุปใจความส าคัญ บอกข๎อคิดและอธิบายคุณคําจากเรื่องที่อําน 
สามารถน าความรู๎และข๎อคิดท่ีได๎ไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันได๎  

และเลือก อํานหนังสือท่ีมีคุณคํา 

ตามความสนใจ  อยํางสม่ าเสมอ  
จะชํวยให๎สามารถแสดงความคิด 

เห็นและน าข๎อคิดท่ีได๎รับเกี่ยวกับ 

เรื่องท่ีอํานมาใช๎ประโยชน๑ได๎ 

10  

 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑6๑๐๑ ภาษาไทย                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                   เวลา   160   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานออกเสียง ค า ค าคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรอง
งํายๆ วรรณคดีและวรรณกรรม พร๎อมอธิบายความหมายของค า ประโยค และข๎อความที่เป๕นโวหาร 
อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า อํานหนังสือตามความสนใจอยําง
สม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อําน สามารถอธิบายความหมายของข๎อมูลจากการอํานแผนผัง แผนที่ 
แผนภูมิ และกราฟการเขียนแผนภาพโครงเรื่องในการเขียนตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ การ
เขียนจดหมายการกรอกแบบรายการตํางๆ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด และ
สามารถเลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ ทํองจ าบทอาขยานตามท่ี
ก าหนด และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค๑ พูดโน๎ม
น๎าวอยํางมีเหตุผลและนําเชื่อถือ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา แสดงความคิดเห็นและ
ความรู๎สึกจากเรื่องท่ีฟ๓งและดู ฟ๓งค าแนะน า และปฏิบัติตามอยํางมีมารยาท  พร๎อมบอกสาระส าคัญ
ของเรื่องที่ฟ๓งและดู และฝึกตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อําน ศึกษาและวิเคราะห๑
วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็กเรื่อง เหํจับระบ า การเดินทางของพลายงาม จดแล๎วจ า 
นักสืบ  ทองอิน ศึกไมยราพ สุภาษิตสอนจิตเตือนใจ ก าเนิดมะกะโท และอ าลา อาลัยเพ่ือระบุข๎อคิดท่ี
ให๎จากการอํานท าให๎ปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน 
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม 
  เพ่ือให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน ค๎นคว๎า
หาความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ อยํางสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค๎นเพ่ือหาข๎อมูล มีความรอบคอบใน
การท างาน ใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอําน การเขียน และการฟ๓ง 
น าความรู๎ที่ให๎จากการศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1  ป. 6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ป.6/7   ป.6/8   ป.6/9 
 ท 2.1  ป. 6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ป.6/7   ป.6/8   ป.6/9    
 ท 3.1  ป. 6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6 

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

รวม  34  ตัวช้ีวัด 
 
  
 
 



โครงสร้างรายวิชา ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การอ่านค าใน
ภาษาไทย 

ท 1.1   ป.6/8 ป.6/1  
           ป.6/9  
ท 2.1  ป.6/3  
ท 3.1   ป.6/5 

การอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ
บทร๎อยกรองต๎องอํานให๎ถูกต๎องตาม
หลักการอําน มีมารยาท ในการอําน 
และเลือกอํานหนังสือตามความ
สนใจสามารถอธิบายคุณคําที่ได๎รับ
และ 
น าไปพูดโน๎มน๎าวเชิญชวนให๎ผู๎อ่ืน
อํานหนังสือและเขียนแผนภาพ
ความคิด 
จากเรื่องที่อําน 

15  

2 ชนิดของค าและ
หน้าที่ของค า 

ท 2.1   ป.6/9 ป.6/1  
ท 4.1 ป.6/1  
 
 

การวิเคราะห๑ชนิดและหน๎าที่ของ
ค าในประโยคจะชํวยให๎ใช๎
ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องการคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัดจะต๎องคัดให๎ถูกต๎อง
ตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทยและมารยาทในการ
เขียน 

4  

3 ถ้อยค าส านวน ท 1.1   ป.6/1 ป.6/2  
ท 3.1 ป.6/2  
           ป.6/3 
           ป.6/6 
ท 4.1 ป.6/6  
 

การศึกษาทักษะการใช๎ภาษาไทย 
โดยการอํานและอธิบาย
ความหมายของส านวนโวหาร 
วิเคราะห๑เปรียบเทียบส านวนที่
เป๕นสุภาษิต    ค าพังเพย ฝึกฟ๓ง
และดูสื่อตํางๆ ให๎สามารถพูด
แสดงความรู๎ความเข๎าใจ ตั้ง
ค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล 
วิเคราะห๑ความนําเชื่อถือ  ของสื่อ 

8  



 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

4 ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

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

การใช๎ค าท่ีมาจาก
ภาษาตํางประเทศจะต๎องเข๎าใจ
ความหมาย อํานออกเสียงให๎
ถูกต๎องชัดเจนสํวนการเขียน
สื่อสาร มีหลายรูปแบบจึงต๎อง
ศึกษาให๎เข๎าใจและเลือกสรรค าให๎
เหมาะสมรวมถึงต๎องรู๎จักการ
เขียนแผนภาพโครงเรื่องเพ่ือ
น าไปสูํการพัฒนางานเขียนตํางๆ 

12  

5 ค าราชาศัพท์ ท 2.1   ป.6/9 ป.6/6  
ท 3.1 ป.6/4  
           ป.6/6 
ท 4.1   ป.6/2 

การใช๎ภาษาไทยจะต๎องค านึงถึง
ระดับภาษา ในการสื่อสาร และ
การพูดรายงานจะต๎องเรียง
เรียงล าดับขั้นตอนของเหตุการณ๑
ที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค๑ที่ก าหนด
อยํางมีมารยาท สํวนการเขียน
จดหมายสํวนตัวจะต๎องเขียนให๎
ถูกต๎องตามรูปแบบและมีมารยาท
ในการเขียน 

8  

6 ประโยคในภาษาไทย ท 2.1   ป.6/4 ป.6/3  
 ป.6/7  
 ป.6/8  
 ป.6/9  
ท 4.1 ป.6/4  
  
 

การเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะชํวยให๎
สามารถพัฒนาการเขียนเรียงความและ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการได๎อยําง
สร๎างสรรค๑ สํวนการกรอกแบบรายการ 
เป๕นการเขียนรายละเอียดตํางๆ ลงใน
แบบรายการเพื่อน าข๎อมูลที่กรอกไปใช๎
งาน การสื่อสารด๎วยการพูด หรือการ
เขียนจะต๎องเข๎าใจสํวนประกอบของ
ประโยค และเจตนาของผู๎สํงสาร จึงจะ
สามารถสื่อสารได๎เข๎าใจ และชัดเจน 

10  

7 บทร้อยกรอง ท 1.1  ป.6/6  
ท 2.1 ป.6/5  
ท 4.1 ป.6/5  
 

การอํานงานเขียนเชิงอธิบาย 
ค าสั่ง ข๎อแนะน า มุํงให๎ผู๎อําน
ปฏิบัติตามได๎อยํางถูกต๎อง สํวน
การเขียนยํอความและการแตํงบท
ร๎อยกรอง เป๕นการเขียนที่มี
รูปแบบเฉพาะ ต๎องศึกษาวิธีการ
เขียนและเลือกใช๎ค าให๎เหมาะสม 

8  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

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  
 
 

การอํานสัญลักษณ๑ แผนภูมิ แผนที่ จะต๎อง 
เข๎าใจสัญลักษณ๑และบอกความหมายของ 
ข๎อมูลได๎ ภาษาถ่ินเป๕นภาษาท่ีใช๎สื่อสาร
เฉพาะถิ่นมีลักษณะถ๎อยค าและส าเนียงที่เป๕น
เอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นนั้นๆ การเลํานิทาน
พ้ืนบ๎านด๎วยภาษาถ่ิน จะต๎องเลือกใช๎ค าให๎
เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล สํวนการ
โต๎วาที เป๕นการพูดโต๎ตอบและหักล๎างกันด๎วย
เหตุผล โดยการโน๎มน๎าวใจผู๎ฟ๓งให๎เห็นด๎วย  
หรือคล๎อยตาม  ฝุายผู๎พูดด๎วยการพูดอยํางมี
มารยาท 

15  

9 เห่จับระบ า ท 1.1   ป.6/3 ป.6/1  
           ป.6/4 
           ป.6/5 
ท 5.1   ป.6/1 
 ป.6/3  
 

การอํานวรรณกรรมเรื่อง เหํจับระบ าและบทเหํ
กลํอมพระบรรทม : เหํเรื่อง จับระบ าจะต๎อง
อําน ออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลักการอําน 
ออกเสียง บทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง 
สามารถแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น แสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบายความรู๎และข๎อคิดใน
การน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 

10  

10 การเดินทาง 
ของพลายงาม  
 

ท 1.1   ป6/5 
 ป.6/1
ท 5.1   ป.6/3 ป.6/1  
           ป.6/4 
 

การศึกษาบทร๎อยกรอง เสภาเรื่องขุนช๎าง
ขุนแผน ตอน ก าเนิดพลายงาม จะต๎องอําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออก
เสียงบทร๎อยกรองเป๕นท านองเสนาะ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง และอธิบาย
คุณคําเรื่องที่อํานเพื่อน ามาแก๎ป๓ญหาในการ
ด าเนินชีวิตและทํองจ าบทอาขยานที่มี
คุณคํา 

10  

11 จดแล้วจ า  
 

ท 1.1   ป.6/3 ป.6/1  
           ป.6/4 
           ป.6/๕ 
ท 5.1   ป.6/3 ป.6/1  
 

การอํานวรรณกรรม เรื่อง จดแล๎วจ า และ
บท  ร๎อยกรองเรื่อง ความจ า จะต๎องอําน
ออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออก
เสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง ตอบ
ค าถามเก่ียวกับเรื่อง พร๎อมแยกแยะ
ข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน 
สามารถแสดงความคิดเห็น และน าความรู๎ 
ข๎อคิด เพ่ือน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 

8  

 



 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

12 นักสืบทองอิน  
 

ท 1.1  ป.6/4 ป.6/3  
          ป.6/5 
ท 5.1  ป.6/3 ป.6/1  
 

การอํานนิทานทองอิน ตอน นากพระโขนง
ที่สอง จะต๎องตอบค าถามเก่ียวกับเรื่อง 
พร๎อมแยกแยะข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น และ
แสดงความคิดเห็น เพื่ออธิบายการน า
ความรู๎ และข๎อคิดมาใช๎ในการแก๎ป๓ญหาและ
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริงอยํางถูกต๎อง และ
เหมาะสม 

8  

13 ศึกไมยราพ  
 

ท 1.1   ป.6/3 ป.6/1  
           ป.6/5 
ท 5.1   ป.6/3 ป.6/1  
 

การอํานวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน  
ศึกไมยราพ จะต๎องอํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง 
ตามหลักการอํานออกเสียงเป๕นท านอง
เสนาะ สามารถแสดงความคิดเห็น เพ่ือ
อธิบายความรู๎ และข๎อคิดในการน าไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 
 

14  

14 สุภาษิตสอนจิต
เตือนใจ  
 

ท 1.1   ป.6/3 ป.6/1  
ท 5.1   ป.6/3 ป.6/1  
 

การอํานวรรณกรรมเรื่อง สุภาษิตสอนจิต
เตือนใจ และวรรณคดีเรื่อง โคลงสุภาษิต 
นฤทุมนาการ จะต๎องอํานออกเสียงให๎
ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียงบทร๎อย
แก๎วและบทร๎อยกรอง สามารถจับใจความ
ส าคัญ แสดงความคิดเห็น เพ่ืออธิบาย
ความรู๎ และข๎อคิดในการน าไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตจริง 

10  

15 ก าเนิดมะกะโท  
 

ท 1.1   ป.6/3 ป.6/1  
ท 5.1   ป.6/3 ป.6/1  
 

การอํานวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช ตอน ก าเนิดมะ
กะโท จะต๎องอํานออกเสียงตามหลักการอํานออก
เสียงบทร๎อยแก๎ว สามารถจับใจความส าคัญ แสดง
ความคิดเห็น เพื่ออธิบายคุณคําและน าข๎อคิดไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 

10  

16 อ าลา อาลัย 
 

ท 1.1   ป.6/3 ป.6/1  
           ป.6/5 
ท 5.1   ป.6/1   ป.6/3  
 ป.6/3  
           ป.6/4 
 

การอํานวรรณกรรมเรื่อง สุภาษิตสอนจิต
เตือนใจ และวรรณคดีเรื่อง โคลงสุภาษิต 
นฤทุมนาการ จะต๎องอํานออกเสียงให๎
ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียงบทร๎อย
แก๎วและบทร๎อยกรอง สามารถจับใจความ
ส าคัญ แสดงความคิดเห็น เพ่ืออธิบาย
ความรู๎ ข๎อคิด 
ในการน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 

10  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร๑มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอความส าเร็จในการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี๒๑เนื่องจาก
คณิตศาสตร๑ชํวยให๎มนุษย๑มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑คิดอยํางมีเหตุผลเป๕นระบบมีแบบแผนสามารถ
วิเคราะห๑ป๓ญหาหรือสถานการณ๑ได๎อยํางรอบคอบและถ่ีถ๎วนชํวยให๎คาดการณ๑วางแผนตัดสินใจ
แก๎ป๓ญหาได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมและสามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้
คณิตศาสตร๑ยังเป๕นเครื่องมือในการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและศาสตร๑อ่ืน ๆอันเป๕นรากฐาน
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให๎มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให๎ทัดเทียมกับ
นานาชาติการศึกษาคณิตศาสตร๑จึงจ าเป๕นต๎องมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎ทันสมัยและสอดคล๎อง
กับสภาพเศรษฐกิจสังคมและความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่เจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วใน
ยุคโลกาภิวัตน๑ 

มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงการ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะที่จ าเป๕นส าหรับการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี๒๑เป๕นส าคัญนั่นคือการเตรียมผู๎เรียน
ให๎มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห๑การคิดอยํางมีวิจารณญาณการแก๎ป๓ญหาการคิดสร๎างสรรค๑การใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางปลอดภัยซึ่งจะสํงผลให๎ผู๎เรียนรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล๎อมสามารถแขํงขันและอยูํรํวมกับประชาคมโลกได๎
ทั้งนี้การจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ที่ประสบความส าเร็จนั้นจะต๎องเตรียมผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมที่จะ
เรียนรู๎สิ่งตําง ๆพร๎อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาหรือสามารถศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น
ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมตามศักยภาพของผู๎เรียน 
 
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

 
กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ได๎จัดเป๕น๔สาระได๎แกํจ านวนและพีชคณิตการวัดและ

เรขาคณิตสถิติและ 
ความนําจะเป๕นและแคลคูลัส 

 
จ านวนและพีชคณิต เรียนรู๎เกี่ยวกับระบบจ านวนจริงสมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริงอัตราสํวน

ร๎อยละการประมาณคําการแก๎ป๓ญหาเก่ียวกับจ านวนการใช๎จ านวนในชีวิตจริงแบบรูปความสัมพันธ๑
ฟ๓งก๑ชันเซตตรรกศาสตร๑นิพจน๑เอกน ามพหุนามสมการระบบสมการอสมการกราฟดอกเบี้ยและมูลคํา
ของเงินเมทริกซ๑จ านวนเชิงซ๎อนล าดับและอนุกรมและการน าความรู๎เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช๎
ในสถานการณ๑ตําง ๆ 

การวัดและเรขาคณิตเรียนรู๎เกี่ยวกับความยาวระยะทางน้ าหนักพ้ืนที่ปริมาตรและความจุเงิน
และเวลาหนํวยวัดระบบตําง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดอัตราสํวนตรีโกณมิติรูปเรขาคณิตและ
สมบัติของรูปเรขาคณิตการนึกภาพแบบจ าลองทางเรขาคณิตทฤษฎีบททางเรขาคณิตการแปลงทาง
เรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนานการสะท๎อนการหมุนเรขาคณิตวิเคราะห๑เวกเตอร๑ในสามมิติและการ
น าความรู๎เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ 



สถิติและความน่าจะเป็นเรียนรู๎เกี่ยวกับการตั้งค าถามทางสถิติการเก็บรวบรวมข๎อมูลการ
ค านวณคําสถิติการน าเสนอและแปลผลส าหรับข๎อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณหลักการนับเบื้องต๎น
ความนําจะเป๕นการแจกแจงของตัวแปรสุํมการใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป๕นในการ
อธิบายเหตุการณ๑ตําง ๆ และชํวยในการตัดสินใจ 

แคลคูลัสเรียนรู๎เกี่ยวกับลิมิตและความตํอเนื่องของฟ๓งก๑ชันอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันพีชคณิต
ปริพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันพีชคณิตและการน าความรู๎เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ  
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เข๎าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การ
ด าเนินการของจ านวนผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการสมบัติของ
การด าเนินการและน าไปใช๎ 

มาตรฐาน ค 1.2 เข๎าใจและวิเคราะห๑แบบรูปความสัมพันธ๑ฟ๓งก๑ชันล าดับและอนุกรม
และน าไปใช๎ 

มาตรฐานค๑.๓ ใช๎นิพจน๑สมการอสมการและเมทริกซ๑อธิบายความสัมพันธ๑หรือ
ชํวยแก๎ป๓ญหาที่ก าหนดให๎ 

สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่

ต๎องการวัดและน าไปใช๎ 
มาตรฐาน ค 2.2 เข๎าใจและวิเคราะห๑รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิต

ความสัมพันธ๑ระหวําง 
รูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและน าไปใช๎ 

มาตรฐานค 2.๓ เข๎าใจเรขาคณิตวิเคราะห๑และน าไปใช๎ 
มาตรฐานค 2.4 เข๎าใจเวกเตอร๑การด าเนินการของเวกเตอร๑และน าไปใช๎ 
 

สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข๎าใจกระบวนการทางสถิติและใช๎ความรู๎ทางสถิติในการแก๎ป๓ญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 เข๎าใจหลักการนับเบื้องต๎นความนําจะเป๕นและน าไปใช๎ 
 

สาระท่ี๔แคลคูลัส 
มาตรฐานค๔.๑ เข๎าใจลิมิตและความตํอเนื่องของฟ๓งก๑ชันอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันและ

ปริพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันและน าไปใช๎ 
 
 
 
 



คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี๓ 

 อํานเขียนตัวเลขตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไมํเกิน๑๐๐,๐๐๐และ๐มีความรู๎สึกเชิงจ านวนมี
ทักษะการบวนการลบการคูณการหารและน าไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ  

 มีความรู๎สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับเศษสํวนที่ไมํเกิน๑มีทักษะการบวกการลบเศษสํวนที่ตัวสํวน
เทํากัน 

 และน าไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ 
 คาดคะเนและวัดความยาวน้ าหนักปริมาตรความจุเลือกใช๎เครื่องมือและหนํวยที่เหมาะสม

บอกเวลาบอกจ านวนเงินและน าไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ 
 จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมวงกลมวงรีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลม

ทรงกระบอกและกรวยเขียนรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช๎แบบของรูประบุรูป
เรขาคณิตที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตรและน าไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ  

 อํานและเขียนแผนภูมิรูปภาพตารางทางเดียวและน าไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ  
 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี๖ 

 อํานเขียนตัวเลขตัวหนังสือแสดงจ านวนนับเศษสํวนทศนิยมไมํเกิน๓ต าแหนํงอัตราสํวนและ
ร๎อยละ 

 มีความรู๎สึกเชิงจ านวนมีทักษะการบวกการลบการคูณการหารประมาณผลลัพธ๑และน าไปใช๎
ในสถานการณ๑ตําง ๆ 

 อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปเรขาคณิต
สร๎างรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและวงกลมหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และน าไปใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ 

 น าเสนอข๎อมูลในรูปแผนภูมิแทํงใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิแทํงแผนภูมิรูปวงกลมต ารางสองทาง
และกราฟเส๎นในการอธิบายเหตุการณ๑ตําง ๆและตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     เวลา  200  ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     เวลา  200  ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     เวลา  200  ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     เวลา  ๑๖๐   ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     เวลา  ๑๖๐   ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     เวลา  ๑๖๐   ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎ 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค๑.๑  เข๎าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนระบบจ านวนการด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดขึ้นจาก การด าเนินการสมบัติของการด าเนินการและน าไปใช๎ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 1 ๑. บอกจ านวนของสิ่งตําง ๆแสดงสิ่งตําง ๆตาม

จ านวนที่ก าหนดอํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยแสดงจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ ๐ 
๒. เปรียบเทียบจ านวนนับไมํเกิน๑๐๐และ๐โดยใช๎
เครื่องหมาย = ≠  >< 
๓. เรียงล าดับจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ ๐  
ตั้งแตํ ๓ ถึง ๕ จ านวน 
 

จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  
-  การนับทีละ 1 และทีละ 10  
- การอํานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลข 
ไทยแสดงจ านวน 
- การแสดงจ านวนนับไมํเกิน 20 ในรูป 
ความสัมพันธ๑ของจ านวนแบบสํวนยํอยสํวนรวม 
 (part-whole relationship) 
 - การบอกอันดับที่ 
- หลักคําของเลขโดดในแตํละหลักและการ 
เขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบจ านวนและการใช๎เครื่องหมาย 
= ≠>< 
- การเรียงล าดับจ านวน 
 

๔. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ๑แสดงการลบ
ของจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐ และ ๐ 
๕. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวกและ
โจทย๑ป๓ญหาการลบของจ านวนนับไมํเกิน 
๑๐๐และ๐ 

การบวกการลบจ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 
-  ความหมายของการบวกความหมายของการ 
ลบการหาผลบวกการหาผลลบและ 
ความสัมพันธ๑ของการบวกและการลบ 
-  การแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวกโจทย๑ป๓ญหาการลบ 
และการสร๎างโจทย๑ป๓ญหาพร๎อมทั้งหาค าตอบ 
 

ป 2 ๑. บอกจ านวนของสิ่งตําง ๆแสดงสิ่งตําง ๆตาม
จ านวนที่ก าหนดอํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไมํเกิน ๑ ,๐๐๐
และ ๐ 
๒. เปรียบเทียบจ านวนนับไมํเกิน ๑ ,๐๐๐ และ ๐
โดยใช๎เครื่องหมาย = ≠  >< 
๓. เรียงล าดับจ านวนนับไมํเกิน ๑ ,๐๐๐ และ ๐
ตั้งแตํ ๓ ถึง ๕ จ านวนจากสถานการณ๑ตําง ๆ 
 
 

จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
-การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ๑๐ และทีละ ๑๐๐ 
– การอํานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลข 
ไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวน  
- จ านวนคูํจ านวนคี่ 
- หลักคําของเลขโดดในแตํละหลักและการเขียน 
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 
 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 2 (ต่อ) ๔. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ๑แสดงการลบ
ของจ านวนนับไมํเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
๕. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการคูณของจ านวน๑หลักกับจ านวนไมํเกิน 2 
หลัก 
๖. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการหารที่ตัวตั้งไมํเกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 
โดยที่ผลหารมี ๑ หลักท้ังหารลงตัวและหารไมํลงตัว 
๗. หาผลลัพธ๑การบวก ลบ คูณ หารระคนของ 
จ านวนนับไมํเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
๘. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหา ๒ ขั้นตอน
ของจ านวนนับไมํเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
 

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

ป 3 ๑. อํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ๐ 
๒. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไมํเกิน
๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ๑ตําง ๆ 
 

จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
- การอํานการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิตัวเลขไทย  
และตัวหนังสือแสดงจ านวน 
- หลักคําของเลขโดดในแตํละหลักและการเขียน 
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  
-การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 
 

๓. บอกอํานและเขียนเศษสํวนแสดงปริมาณสิ่ง 
ตําง ๆ และแสดงสิ่งตําง ๆตามเศษสํวนที่ก าหนด 
๔. เปรียบเทียบเศษสํวนที่ตัวเศษเทํากันโดยที่ตัวเศษ
น๎อยกวําหรือเทํากับตัวสํวน 
 

เศษส่วน 
- เศษสํวนที่ตัวเศษน๎อยกวําหรือเทํากับตัวสํวน 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษสํวน 

๕. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ๑แสดงการลบ
ของจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐และ ๐ 
๖. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการคูณของจ านวน ๑ หลัก 
๗. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการหารที่ตัวตั้งไมํเกิน ๔ หลักตัวหาร ๑ หลัก 
๘. หาผลลัพธ๑การบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
จ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
๙. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหา ๒ ขั้นตอน
ของจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ ไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
- การบวกและการลบ 
- การคูณ การหารยาวและการหารสั้น  
- การบวก ลบ คูณ หารระคน  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาและการสร๎างโจทย๑ป๓ญหา 
พร๎อมทั้งหาค าตอบ 
 
 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 3 (ต่อ) ๑๐.หาผลบวกของเศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากันและ

ผลบวกไมํเกิน ๑ และหาผลลบของเศษสํวนที่มีตัว
สํวนเทํากัน  
๑๑.แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวก
เศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากันและผลบวกไมํเกิน ๑ และ
โจทย๑ป๓ญหาการลบเศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากัน 
 

การบวก การลบเศษส่วน  
- การบวกและการลบเศษสํวน 
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวกและโจทย๑ป๓ญหาการ 
ลบเศษสํวน 

ป 4  ๑. อํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่มากกวํา 
๑๐๐,๐๐๐ 
๒. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับที่มากกวํา
๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ๑ตําง ๆ 
 

จ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
- การอําน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข 
 ไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวน  
- หลักคําประจ าหลักและคําของเลขโดดในแตํละ 
 หลักและการเขียนตัวเลข แสดงจ านวนในรูป 
 กระจาย  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  
- คําประมาณของจ านวนนับและการใช๎ 
เครื่องหมาย 
  

๓. บอกอํานและเขียนเศษสํวนจ านวนคละแสดง
ปริมาณสิ่งตําง ๆ และแสดงสิ่งตําง ๆตามเศษสํวน
จ านวนคละท่ีก าหนด 
๔. เปรียบเทียบเรียงล าดับเศษสํวนและจ านวนคละท่ี
ตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
 

เศษส่วน 
- เศษสํวนแท๎ เศษเกิน  
- จ านวนคละ 
- ความสัมพันธ๑ระหวํางจ านวนคละและเศษเกิน 
- เศษสํวนที่เทํากัน เศษสํวนอยํางต่ าและเศษสํวนที่
เทํากับจ านวนนับ  
- การเปรียบเทียบเรียงล าดับเศษสํวน และจ านวน
คละ 
 

๕. อํานและเขียนทศนิยมไมํเกิน ๓ ต าแหนํง แสดง
ปริมาณของสิ่งตําง ๆ และแสดงสิ่งตําง ๆตาม
ทศนิยมที่ก าหนด 
๖. เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไมํเกิน ๓
ต าแหนํงจากสถานการณ๑ตําง ๆ 

ทศนิยม  
- การอํานและการเขียนทศนิยมไมํเกิน ๓ ต าแหนํง 
ตามปริมาณที่ก าหนด  
- หลักคําประจ าหลัก คําของเลขโดด ในแตํละหลัก 
ของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมใน 
รูปกระจาย  
- ทศนิยมที่เทํากัน  
-การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม 
 

 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 4 (ต่อ) 7. ประมาณผลลัพธ๑ของการบวกการลบ การคูณการ

หาร จากสถานการณ๑ตําง ๆอยํางสมเหตุสมผล 
๘. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ๑แสดงการลบ
ของจ านวนนับที่มากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
๙. หาคําของตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑
แสดงการคูณของจ านวนหลายหลัก ๒ จ านวนที่มีผล
คูณ ไมํเกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ๑แสดงการ
หารที่ตัวตั้งไมํเกิน ๖ หลักตัวหารไมํเกิน ๒หลัก 
๑๐. หาผลลัพธ๑การบวก ลบ คูณหารระคนของ 
จ านวนนับ และ ๐  
๑๑. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหา 2 ขั้นตอน
ของจ านวนนับที่มากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๑๒. สร๎างโจทย๑ป๓ญหา ๒ ขั้นตอน ของจ านวนนับ
และ ๐ พร๎อมทั้งหาค าตอบ  
 

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับท่ี
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
- การประมาณผลลัพธ๑ของการบวก การลบ 
  การคูณ การหาร  
-การบวกและการลบ  
- การคูณและกรหาร  
- การบวก ลบ คูณ หารระคน  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาและการสร๎างโจทย๑ป๓ญหา 
พร๎อมทั้งหาค าตอบ 

๑๓. หาผลบวก ผลลบของเศษสํวน และจ านวนคละ
ที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  
๑4. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวกและ
โจทย๑ป๓ญหาการลบเศษสํวน และจ านวนคละท่ีตัว
สํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
๑๕. หาผลบวกผลลบของทศนิยมไมํเกิน ๓ ต าแหนํง  
๑๖. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวก 
การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไมํเกิน ๓ ต าแหนํง 
 

การบวก การลบทศนิยม  
- การบวก การลบทศนิยม  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบทศนิยม 
ไมํเกิน ๒ขั้นตอน 

ป 5 ๑. เขียนเศษสํวนที่มีตัวสํวนเป๕นตัวประกอบของ ๑๐
หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม 

ทศนิยม 
 -ความสัมพันธ๑ระหวํางเศษสํวนและทศนิยม  
- คําประมาณของทศนิยมไมํเกิน๓ ต าแหนํง ที่เป๕น 
จ านวนเต็มทศนิยม ๑ ต าแหนํงและ ๒ ต าแหนํง 
การใช๎เครื่องหมาย ≈ 
 

๒. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาโดยใช๎
บัญญัติไตรยางศ๑ 
 

จ านวนนับและ ๐ การบวก การลบ การคูณ และ
การหาร  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาโดยใช๎บัญญัติไตรยางศ๑ 
 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 5 ( ต่อ ) ๓. หาผลบวกผลลบของเศษสํวนและจ านวนคละ 

๔. หาผลคูณผลหารของเศษสํวนและจ านวนคละ 
๕. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวก 
การลบการคูณการหารเศษสํวน ๒ ขั้นตอน 
 

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ  การหาร
เศษส่วน  
- การเปรียบเทียบเศษสํวนและจ านวนคละ 
- การบวก การลบของเศษสํวนและจ านวนคละ 
- การคูณ การหาร ของเศษสํวนและ จ านวนคละ 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสํวนและ 
จ านวนคละ  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเศษสํวนและจ านวนคละ 
 

๖. หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป๕นทศนิยม 
ไมํเกิน ๓ ต าแหนํง 
๗. หาผลหารที่ตัวตั้งเป๕นจ านวนนับหรือทศนิยมไมํ
เกิน๓ต าแหนํงและตัวหารเป๕นจ านวนนับผลหารเป๕น
ทศนิยมไมํเกิน ๓ ต าแหนํง 
๘. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวกการ
ลบการคูณ 
 

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

๙. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาร๎อยละ 
ไมํเกิน ๒ ขั้นตอน 
 

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  
-การอํานและการเขียนร๎อยละหรือเปอร๑เซ็นต๑  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละ 

ป 6 ๑. เปรียบเทียบเรียงล าดับเศษสํวนและจ านวนคละ
จากสถานการณ๑ตําง ๆ 
 

เศษส่วน  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษสํวนและ
จ านวนคละโดยใช๎ความรู๎เรื่อง ค.ร.น. 

๒. เขียนอัตราสํวนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒
ปริมาณจากข๎อความหรือสถานการณ๑โดยที่ปริมาณ
แตํละปริมาณเป๕นจ านวนนับ 
๓. หาอัตราสํวนที่เทํากับอัตราสํวนที่ก าหนดให๎ 

อัตราส่วน 
- อัตราสํวน อัตราสํวนที่เทํากันและมาตราสํวน 

๔. หาห.ร.ม. ของจ านวนนับไมํเกิน๓จ านวน 
๕. หาค.ร.น. ของจ านวนนับไมํเกิน ๓ จ านวน 
๖. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาโดยใช๎ความรู๎
เกี่ยวกับห.ร.ม. และค.ร.น.  
 

จ านวนนับและ ๐ 
- ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ  
และการแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
-การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

๗. หาผลลัพธ๑ของการบวกลบคูณหารระคนของ
เศษสํวนและจ านวนคละ 
๘. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเศษสํวนและ
จ านวนคละ ๒ –  ๓ ขั้นตอน 

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
- การบวก การลบเศษสํวนและจ านวนคละ โดยใช๎
ความรู๎เรื่อง ค.ร.น.  
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสํวนและจ านวนคละ 
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเศษสํวนและจ านวนคละ 



 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๒  เข๎าใจและวิเคราะห๑แบบรูปความสัมพันธ๑ฟ๓งก๑ชันล าดับและอนุกรมและน าไปใช๎ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 1 ๑. ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูปที่
หายไปในแบบ รูปซ้ าของรูปเรขาคณิตและ 
รูปอื่น ๆที่สมาชิกในแตํละชุดที่ซ้ ามี๒รูป 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ ๑ 
และทีละ ๑๐ 
- แบบรูปซ้ าของจ านวนรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ 
 

ป 2 (มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป๕นพื้นฐาน แตํไมํ
วัดผล) 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ ๒ 
ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐ 
- แบบรูปซ้ า 
 

ป 3 ๑. ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทํา ๆ กัน 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทํา ๆ 
  กัน 
 

ป 4 (มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป๕นพื้นฐาน แตํไมํ
วัดผล) 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการคูณการหารด๎วย 
  จ านวนเดียวกัน 
 

 
ป 5 

 

 
- 

 
- 

ป 6 ๑. แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของป๓ญหาเกี่ยวกับ
แบบรูป 
 

แบบรูป 
- การแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข๎าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัดและ
น าไปใช๎ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 1 

 
๑. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป๕นเซนติเมตรเป๕น
เมตร 
 

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

๒. วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป๕นกิโลกรัมเป๕นขีด 
 

น้ าหนัก  
- การวัดน้ าหนักโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวย 
  มาตรฐาน 
- การวัดน้ าหนักเป๕นกิโลกรัมเป๕นขีด 
 - การเปรียบเทียบน้ าหนักเป๕นกิโลกรัมเป๕นขีด  
-  การแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ 
น้ าหนักท่ีมีหนํวยเป๕นกิโลกรัมเป๕นขีด 
 

ป 2 
 

๑. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลา
ที่มีหนํวยเดี่ยวและเป๕นหนํวยเดียวกัน 
 

เวลา 
- การบอกเวลาเป๕นนาฬกาและนาที (ชํวง ๕ นาท)ี 
- การบอกระยะเวลาเป๕นชั่วโมงเป๕นนาที  
- การเปรียบเทียบระยะเวลาเป๕นชั่วโมงเป๕นนาที 

  - การอํานปฏิทิน- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลา
 

 
๒. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป๕นเมตรและ
เซนติเมตร 
๓. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวกการ
ลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหนํวยเป๕นเมตรและ
เซนติเมตร 
 
 
 
 

ความยาว 
- การวัดความยาวเป๕นเมตรและเซนติเมตร  
- การคาดคะเนความยาวเป๕นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช๎ 
   ความสัมพันธ๑ระหวํางเมตรกับเซนติเมตร  
-  การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหนํวย 
เป๕นเมตรและเซนติเมตร 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 2 ( ต่อ ) ๔. วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป๕น 

กิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด 
๕. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาการบวกการ
ลบเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหนํวยเป๕นกิโลกรัมและกรัม
กิโลกรัมและขีด 

 

น้ าหนัก  
- การวัดน้ าหนักเป๕นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัม 
และขีด  
- การคาดคะเนน้ าหนักเป๕นกิโลกรัม  
- การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช๎ความสัมพันธ๑ 
ระหวํางกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหนํวยเป๕น 
กิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด 
 

๖. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป๕นลิตร 
 

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

ป 3 ๑. อํานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ 
๐ 
 
 
 

เงิน  
- การบอกจ านวนเงินและเขียนแสดง จ านวนเงิน 
  แบบใช๎จุด  
- การเปรียบเทียบจ านวนเงินและการแลกเงิน  
- การอํานและเขียนบันทึกรายรับ รายจําย  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเงิน 

๒. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไมํเกิน
๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ๑ตําง ๆ 
 
 
 
 
 
 

เวลา 
- การบอกเวลาเป๕นนาฬกาและนาที  
- การเขียนบอกเวลาโดยใช๎มหัพภาค (.) หรือ
ทวิภาค (:) และการอําน   
-การบอกระยะเวลาเป๕นชั่วโมงและนาที  
-การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช๎ ความสัมพันธ๑  
ระหวํางชั่วโมงกับนาที 
-การอํานและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา -
การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 3 ( ต่อ ) 

 
๓. บอกอํานและเขียนเศษสํวนแสดงปริมาณ 
สิ่งตําง ๆ และแสดงสิ่งตําง ๆตามเศษสํวนที่ก าหนด 
๔. เปรียบเทียบเศษสํวนที่ตัวเศษเทํากันโดยที่ตัวเศษ
น๎อยกวําหรือเทํากับตัวสํวน 
๕.เปรียบเทียบความยาวระหวํางเซนติเมตรกับ
มิลลิเมตรเมตรกับเซนติเมตรกิโลเมตรกับเมตร 
จากสถานการณ๑ตําง ๆ 
๖. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความ
ยาวที่มีหนํวยเป๕นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเมตรและ
เซนติเมตร 

ความยาว  
- การวัดความยาวเป๕นเซนติเมตรและมิลลิเมตร 
 เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร  
- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนความยาวเป๕นเมตรและเป๕น 
  เซนติเมตร  
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช๎ความสัมพันธ๑ 
ระหวํางหนํวยความยาว 
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาว 

๗. เลือกใช๎เครื่องชั่งที่เหมาะสมวัดและบอกน้ าหนัก
เป๕นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัม 
๘. คาดคะเนน้ าหนักเป๕นกิโลกรัมและเป๕นขีด 
๙. เปรียบเทียบน้ าหนักระหวํางกิโลกรัมกับกรัม
เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ๑ตําง ๆ 
๑๐. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
น้ าหนักท่ีมีหนํวยเป๕นกิโลกรัมกับกรัมเมตริกตันกับ
กิโลกรัม 

น้ าหนัก 
- การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม  
- การคาดคะเนน้ าหนักเป๕นกิโลกรัมและเป๕นขีด  
- การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช๎ความสัมพันธ๑ 
ระหวํางกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก 

๑๑. เลือกใช๎เครื่องตวงที่เหมาะสมวัดและ
เปรียบเทียบปริมาตรความจุเป๕นลิตรและมิลลิลิตร  
๑๒. คาดคะเนปริมาตรและความจุเป๕นลิตร  
๑๓. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยว 
กับปริมาตรและความจุที่มีหนํวยเป๕นลิตรและ
มิลลิลิตร 
 

ปริมาตรและความจุ  
- การวัดปริมาตรและความจุเป๕นลิตร และมิลลิลิตร 
- การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม  
- การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป๕นลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางลิตรกับมิลลิลิตร ช๎อนชาช๎อน
โต๏ะถ๎วยตวงกับมิลลิลิตร  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่
มีหนํวยเป๕นลิตรและมิลลิลิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป4 
 

๑. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลา 
 

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

๒. วัดและสร๎างมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร๑ 
 

การวัดและสร้างมุม 
- การวัดขนาดของมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร๑ 
- การสร๎างมุมเม่ือก าหนดขนาดของมุม 
 

๓. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ 
ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ 
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
 

ป 5 ๑. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความ
ยาวที่มีการเปลี่ยนหนํวยและเขียนในรูปทศนิยม 
 

ความยาว 
- ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยความยาวเซนติเมตร 
กับมิลลิเมตรเมตรกับเซนติเมตรกิโลเมตรกับเมตร 
โดยใช๎ความรู๎เรื่องทศนิยม 
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช๎ 
ความรู๎เรื่องการเปลี่ยนหนํวยและทศนิยม 

๒. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
น้ าหนักท่ีมีการเปลี่ยนหนํวยและเขียนในรูปทศนิยม 

น้ าหนัก 
- ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยน้ าหนักกิโลกรัมกับ 
กรัมโดยใช๎ความรู๎เรื่องทศนิยม  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับน้ าหนักโดยใช๎ความรู๎ 
เรื่องการเปลี่ยนหนํวยและทศนิยม 
 

 
 
 
 
 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 5( ต่อ ) ๓. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของ 
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- ความสัมพันธ๑ระหวํางมิลลิลิตรลิตรลูกบาศก๑ 
เซนติเมตรและลูกบาศก๑เมตร  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรง 
สี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรง 
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 

๔. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ 
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมด๎านขน านและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด๎านขนานและรูปสี่เหลี่ยม 
ขนมเปียกปูน 
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของ 
รูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด๎านขนาน 
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

ป 6 ๑. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด๎วยทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ 
  ประกอบด๎วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป 
  เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด๎วยทรงสี่เหลี่ยม 
  มุมฉาก 
 

๒. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
๓. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม  
- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม  
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลาย 
  เหลี่ยม  
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ 
  รูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม  
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 
- การแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ 
  รูปและพ้ืนที่ของวงกลม 
 

 
 
 



สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2 เข๎าใจและวิเคราะห๑รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ๑ระหวํางรูป
เรขาคณิตและทฤษฎีบท 

 ทางเรขาคณิตและน าไปใช๎ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 1 

 
๑. จ าแนกรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวย 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลม 
  ทรงกระบอกกรวย 
- ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลม 
  และวงรี 

ป 2 
 

๑. จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม 
และวงกลม 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรีและ 
  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎แบบของรูป 

ป 3 ๑. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและ
จ านวนแกนสมมาตร 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
-รูปที่มีแกนสมมาตร 

ป 4 ๑. จ าแนกชนิดของมุมบอกชื่อมุมสํวนประกอบของ
มุมและเขียนสัญลักษณ๑แสดงมุม 
๒. สร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนดความยาวของ
ด๎าน 
 

รูปเรขาคณิต 
- ระนาบ จุด เส๎นตรง รังสี สํวนของเส๎นตรงและ
สัญลักษณ๑แสดงเส๎นตรง รังสีสํวนของเส๎นตรง 
- มุม  
O สํวนประกอบของมุม  
O  การเรียกชื่อมุม   
O  สัญลักษณ๑แสดงมุม  
O  ชนิดของมุม 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ป 5 
 

๑. สร๎างเส๎นตรงหรือสํวนของเส๎นตรงให๎ขนานกับ
เส๎นตรงหรือสํวนของเส๎นตรงที่ก าหนดให๎ 
 

รูปเรขาคณิต 
- เส๎นตั้งฉากและสัญลักษณ๑แสดงการตั้งฉาก 
- เส๎นขนานและสัญลักษณ๑แสดงการขนาน  
- การสร๎างเส๎นขนาน  
- มุมแย๎ง มุมภายใน และมุมภายนอกท่ีอยูํ 
  บนข๎างเดียวกันของเส๎นตัดขวาง ( Transversal) 
 

 
 
 
 



 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป 5 ( ต่อ ) 
 

๒. จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
๓. สร๎างรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆเมื่อก าหนดความยาว
ของด๎านและขนาดของมุมหรือเมื่อก าหนดความยาว
ของเส๎นทแยงมุม 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม  
- การสร๎างรูปสี่เหลี่ยม 
 

๔. บอกลักษณะของปริซึม รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะและสํวนตําง ๆ ของปริซึม  
 

ป 6 ๑. จ าแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของ
รูป 
๒. สร๎างรูปสามเหลี่ยมเม่ือก าหนดความยาวของด๎าน
และขนาดของมุม 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
-ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม  
- การสร๎างรูปสามเหลี่ยม 
- สํวนตําง ๆของวงกลม  
- การสร๎างวงกลม 
 

๓. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตําง ๆ 
๔. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่
และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
-ทรงกลมทรงกระบอกกรวยพีระมิด 
-รูปคลี่ของทรงกระบอกกรวยปริซึมพีระมิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1เข๎าใจกระบวนการทางสถิติ และใช๎ความรู๎ทางสถิติในการแก๎ป๓ญหา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป 1 ๑. ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของ

โจทย๑ป๓ญหาเมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนํวย 
 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอํานแผนภูมิรูปภาพ 

ป 2 ๑.ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของ
โจทย๑ป๓ญหาเมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หนํวย ๕
หนํวยหรือ ๑๐ หนํวย 
 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอํานแผนภูมิรูปภาพ 

ป 3 ๑. เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาค าตอบของโจทย๑ป๓ญหา 
๒. เขียนตารางทางเดียวจากข๎อมูลที่เป๕นจ านวนนับ
และใช๎ข๎อมูลจากตารางทางเดียวในการหาค าตอบ
ของโจทย๑ป๓ญหา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข๎อมูลและจ าแนกข๎อมูล  
- กรอํานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ 
- การอํานและการเขียนตารางทางเดียว  
  (one-way table) 
 

ป 4 ๑. ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิแทํงตารางสองทางในการหา
ค าตอบของโจทย๑ป๓ญหา 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอํานและการเขียนแผนภูมิแทํง  
(ไมํรวมการยํนระยะ) 
-การอํานตารางสองทาง (two-way table) 
 

ป 5 ๑. ใช๎ข๎อมูลจากกราฟเส๎นในการหาค าตอบของ 
โจทย๑ป๓ญหา 
๒. เขียนแผนภูมิแทํงจากข๎อมูลที่เป๕นจ านวนนับ 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอํานและการเขียนแผนภูมิแทํง  
- การอํานกราฟเส๎น 
 

ป 6 ๑. ใช๎ข๎อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบ
ของโจทย๑ป๓ญหา 
 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอํานแผนภูมิวงกลม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๑๑๐๑      คณิตศาสตร์                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑      เวลา   ๒๐๐   ชั่วโมง 
   

ศึกษาการอํานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ 1 
ถึง 100 และ 0 การแสดงจ านวนไมํเกิน 20 ในรูปความสัมพันธ๑ของจ านวนแบบสํวนยํอย-สํวนรวม 
การบอกอันดับที่ หลัก คําประจ าหลักและคําของเลขโดดในแตํละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจ านวน
ในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนนับ  1 ถึง 100 และ 0 โดยใช๎เครื่องหมาย = ≠ ><การ
เรียงล าดับจ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ตั้งแตํ 3 ถึง 5 จ านวนความหมายของการบวก ความหมาย
ของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ การหาตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑ โจทย๑ป๓ญหาการ
บวก โจทย๑ป๓ญหาการลบ การสร๎างโจทย๑ป๓ญหา รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ แบบ
รูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 1 ทีละ 10 แบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ 
การวัดความยาวโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป๕นเซนติเมตร 
เป๕นเมตร โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหนํวยเป๕นเซนติเมตร เป๕นเมตร การวัดน้ าหนักโดยใช๎
หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป๕นกิโลกรัม เป๕นขีด โจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหนํวยเป๕นกิโลกรัม เป๕นขีด การอํานแผนภูมิรูปภาพ 

โดยการจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ที่ใกล๎ตัวผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า ฝึกทักษะ โดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ป๓ญหา 
การให๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑ และน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ 

เพ่ือให๎เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ สามารถท างานได๎อยํางเป๕นระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ค 1.1  ป.1/1 ป.1/2ป.1/3 ป.1/4ป1/๕ 
 ค 1.2  ป.1/1 
 ค 2.1  ป.1/1 ป.1/2 
 ค 2.1  ป.1/1 

ค 3.1  ป.1/1   
รวมทั้งหมด10  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนนับ 1  ถึง 10  
และ 0 

ค 1.1 
ป.1/1  
ป.1/2  
ป.1/3 
 

จ านวนนับ 1 ถึง 10 และศูนย๑ใช๎
บอกจ านวนของสิ่งตําง ๆ ตัวเลขฮินดู
อารบิกและตัวเลขไทยเป๕นสัญลักษณ๑
ที่แสดงจ านวน สํวนการเขียนแสดง
จ านวนนับไมํเกิน 10 ในรูป
ความสัมพันธ๑ของจ านวนแบบ
สํวนยํอย-สํวนรวม เป๕นการเขียน
แสดงความสัมพันธ๑ของจ านวนใด ๆ
ในรูปของ 2 จ านวนขึ้นไป โดยที่
ผลรวมของจ านวนเหลํานั้นเทํากับ
จ านวนเดิมเมื่อน าจ านวนสองจ านวน
มาเปรียบเทียบกันจะเทํากัน 
มากกวําหรือน๎อยกวํากันอยํางใด
อยํางหนึ่งเทํานั้น การเรียงล าดับ
จ านวนเป๕นการเรียงล าดับจ านวน
จากน๎อยไปมากและจากมากไปน๎อย 
สํวนการบอกอันดับที่เป๕นการใช๎
ตัวเลขบอกต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ 

19  

2 การบวกจ านวนสอง
จ านวนที่มีผลบวกไมํ
เกิน 9 

ค 1.1 
ป.1/4 
ป.1/5 
 

การบวกเป๕นการน าจ านวนตั้งแตํสอง
กลุํมข้ึนไปมารวมกัน การหาผลบวกมี
วิธีการที่หลากหลาย จ านวนใด ๆ 
บวกกับศูนย๑จะได๎ผลบวกเทํากับ
จ านวนนั้น การบวกจ านวนสอง
จ านวนเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเทํา
เดิม สํวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก 
ต๎องวิเคราะห๑โจทย๑ และแสดงวิธีท า
เพ่ือหาค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ การ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวกให๎
พิจารณาข๎อมูลที่ก าหนดให๎จากนั้นจึง
ก าหนดค าส าคัญและสร๎างโจทย๑
ป๓ญหาการบวก 
 

16  



 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 การลบจ านวนสอง
จ านวนที่มีตัวตั้งไมํเกิน 
9  

ค 1.1 
ป.1/4 
ป.1/5 
 

การลบเป๕นการน าจ านวนหนึ่งออก
จากอีกจ านวนหนึ่ง แล๎วหาจ านวน
ที่เหลือ การหาผลลบมีวิธีการที่
หลากหลาย จ านวนใด ๆลบด๎วย
ศูนย๑ จะได๎ผลลบเทํากับจ านวนนั้น
เสมอ การหาตัวไมํทราบคําใน
ประโยค 

21  

4 จ านวน 11 ถึง 20 ค 1.1 
ป.1/1  
ป.1/2  
ป.1/3 
 

จ านวนนับ 11 ถึง 20 เป๕นจ านวน
นับที่เพ่ิมข้ึนทีละ 1 ตามล าดับ ใน
การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนใด ๆ 
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
จ านวนนับใด ๆ ในรูปกระจาย เป๕น
การเขียนในรูปของการบวกคําของ
เลขโดดในหลักตําง ๆ ของจ านวน
นั้น เมื่อน าจ านวนสองจ านวนมา
เปรียบเทียบกัน จะเทํากัน มากกวํา
หรือน๎อยกวํากันอยํางใดอยํางหนึ่ง
เทํานั้นการเรียงล าดับจ านวนเป๕น
การเรียงล าดับจ านวนจากน๎อยไป
มากและจากมากไปน๎อย 

14  

5 การบวกจ านวนที่มี
ผลบวกไมํเกิน 20 

ค 1.1  
ป. 1/4  
ป. 1/5 
 

การหาผลบวกมีวิธีการที่หลากหลายใช๎
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ใน
การหาค าตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ การบวก
จ านวนสองจ านวนเมื่อสลับท่ีกันผลบวก
จะเทําเดิมเสมอ การบวกจ านวนสาม
จ านวนให๎บวกทีละสองจ านวน การหา
ตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑ท า
ได๎โดยใช๎ความสัมพันธ๑ของการบวกและ
การลบการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก ต๎อง
วิเคราะห๑โจทย๑ และแสดงวิธีท า 
เพื่อหาค าตอบรวมทั้งตรวจสอบ 

19  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
สํวนการสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก
ให๎พิจารณาข๎อมูลที่ก าหนดให๎
จากนั้นจึงก าหนดค าส าคัญและ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก 

  

6  การลบจ านวนที่มีตัวตั้ง 
ไมํเกิน 20 

ค 1.1  
ป. 1/4  
 ป. 1/5 
 

การหาผลลบมีวิธีการที่หลากหลายใช๎
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ใน
การหาค าตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ การหาตัวไมํ
ทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑ท าได๎โดย
ใช๎ความสัมพันธ๑ของการบวกและการลบ
การแก๎โจทย๑ป๓ญหาการลบต๎องวิเคราะห๑
โจทย๑ และแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ สํวนการสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการ
ลบให๎พิจารณาข๎อมูลที่ก าหนดให๎
จากนั้นจึงก าหนดค าส าคัญและสร๎าง
โจทย๑ป๓ญหาการลบ 

20  

7 รูปเรขาคณิต 
 
 
 
 
 

ค 2.2  
ป. 1/1 

รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และ
วงรีเป๕นรูปเรขาคณิตสองมิติ สํวนทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก
และกรวยเป๕นรูปเรขาคณิตสามมิติ 

5 
 
 
 
 
 

 

 

8 แบบรูป ค 1.2  
ป. 1/1 
 

แบบรูปของรูปที่มีรูปรํางสัมพันธ๑กันแบบ
รูปของรูปที่มีสีสัมพันธ๑กัน แบบรูปของ
รูปที่มีขนาดสัมพันธ๑กัน สามารถบอกรูป
ตํอไปหรือรูปที่หายไปได๎ 

6  

9 การวัดความยาว ค 1.2  
ป. 1/1 
 

การวัดความยาวของสิ่งของใด ๆ เป๕น
การวัดระยะทางจากปลายข๎างหนึ่งไปยัง
ปลายอีกข๎างหนึ่ง การวัดความยาวความ
สูงและระยะทางอาจใช๎เครื่องวัดความ
ยาวท่ีไมํใชํหนํวยมาตรฐานเซนติเมตร 
เมตร  

12  

 
 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ
เรียน 

มาตรฐา
นการ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   เป๕นหนํวยมาตรฐานที่ใช๎บอกความยาว ความสูง และ
ระยะทางการเปรียบเทียบความยาวเป๕นเซนติเมตรเป๕น
เมตรเป๕นการหาวําสิ่งใดยาวกวําสั้นกวํา สูงกวํา เตี้ยกวํา 
ไกลกวํา หรือใกล๎กวํา สํวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก
การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหนํวยเป๕นเซนติเมตร เป๕น
เมตร ให๎วิเคราะห๑โจทย๑และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 

  

10 การวัด
น้ าหนัก 

ค 2.1 
ป. 1/2 
 
 

การวัดน้ าหนักเป๕นการชั่งน้ าหนักของสิ่งตําง ๆ กิโลกรัม 
ขีด เป๕นหนํวยมาตรฐานที่ใช๎บอกน้ าหนัก ในการ
เปรียบเทียบน้ าหนักในหนํวยกิโลกรัม ขีดเป๕นการ
เปรียบเทียบวําสิ่งของใดท่ีมีน้ าหนักมากกวํา หรือน๎อย
กวํา สํวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
น้ าหนักท่ีมีหนํวยเป๕นกิโลกรัมเป๕นขีด ให๎วิเคราะห๑โจทย๑ 
และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบรวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
 

12  

11 จ านวน
นับ 21 
ถึง 
100 

ค 1.1  
ป. 1/1  
   ป. 
1/2  
   ป. 
1/3 

จ านวนนับ 21 ถึง 100 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนใน
รูปกระจาย เป๕นการเขียนในรูปการบวกคําของเลขโดด 
เมื่อน าจ านวนสองจ านวนมาเปรียบเทียบกันจะมีคํา
เทํากัน มากกวํา หรือน๎อยกวําอยํางใดอยํางหนึ่งเทํานั้น 
สํวนแบบรูปของจ านวนเป๕นชุดของจ านวนที่มี
ความสัมพันธ๑กัน สามารถบอกจ านวนตํอไปหรือจ านวนที่
หายไปได 
 

19  

12 การ
บวก
จ านวน
ที่มี
ผลบวก
ไมํเกิน 
100 

ค 1.1  
ป. 1/4  
ป. 1/5 

การหาผลบวกมีวิธีการที่หลากหลายและใช๎ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร๑ในการหาค าตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ การหาตัวไมํทราบคําในประโยค
สัญลักษณ๑ท าได๎โดย 
ใช๎ความสัมพันธ๑ของการบวกและการลบการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการ
บวก ต๎องวิเคราะห๑โจทย๑ และแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบรวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ สํวนการสร๎างโจทย๑
ป๓ญหาการบวก 
ให๎พิจารณาข๎อมูลที่ก าหนดให๎จากนั้นจึงก าหนดค าส าคัญและ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก 

19  



ล าดับ
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ
เรียน 

มาตรฐา
นการ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

13 การลบ
จ านวน
ที่มีตัว
ตั้งไมํ
เกิน 
100 

ค 1.1  
   ป. 
1/4  
   ป. 
1/5 

การหาผลลบมีวิธีการที่หลากหลายและใช๎ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ในการหาค าตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ การหาตัวไมํทราบคําในประโยคสัญลักษณ๑ท าได๎โดย
ใช๎ความสัมพันธ๑ของการบวกและการลบการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการ
ลบต๎องวิเคราะห๑โจทย๑ และแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบรวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ สํวนการสร๎างโจทย๑
ป๓ญหาการลบ 
ให๎พิจารณาข๎อมูลที่ก าหนดให๎จากนั้นจึงก าหนดค าส าคัญและ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาการลบ 

16  

14 การ
น าเสนอ
ข๎อมูล 

ค 3.1  
ป. 1/1 
 

แผนภูมิรูปภาพเป๕นวิธีการน าเสนอข๎อมูลอยํางหนึ่ง เพื่อความ
สะดวกในการอํานข๎อมูล สํวนการอํานข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
เป๕นการอํานข๎อมูลเพื่อตอบค าถามของโจทย๑ป๓ญหา 

5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑4๑๐๑      คณิตศาสตร์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4      เวลา   160   ชั่วโมง 
  

ศึกษาการอํานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่
มากกวํา100,000 และ 0 หลักคําประจ าหลักและคําของเลขโดดในแตํละหลักการเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนในรูปกระจายการเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนที่มากกวํา 100,000 คําประมาณของ
จ านวนนับการใช๎เครื่องหมาย≈การบวกการลบการคูณการหารการประมาณผลลัพธ๑การหาตัวไมํทราบ
คําในประโยคสัญลักษณ๑โจทย๑ป๓ญหาการบวกการลบการคูณและการหารแบบรูปของจ านวนที่เกิดจาก
การคูณการหารด๎วยจ านวนเดียวกันเส๎นตรงสํวนของเส๎นตรงสํวนประกอบของมุมชนิดของมุมการวัด
และการสร๎างมุมชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากความหมายการอํานและเขียนเศษสํวนและจ านวนคละท่ีตัวสํวนตัวหนึ่ง
เป๕นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งความหมายการอํานและการเขียนทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํงหลักคําประจ า
หลักและคําของเลขโดดในแตํละหลักของทศนิยมการเขียนทศนิยมในรูปกระจายการเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับทศนิยมการบวกการลบเศษสํวนและจ านวนคละท่ีตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
โจทย๑ป๓ญหาการบวกการลบเศษสํวนและจ านวนคละการบวกการลบทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํงโจทย๑
ป๓ญหาการบวกการลบทศนิยมการบอกระยะเวลาเป๕นวินาทีนาทีชั่วโมงวันสัปดาห๑เดือนปี 
การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช๎ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยเวลาการอํานตารางเวลาโจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับเวลาการเก็บรวบรวมข๎อมูลและการจ าแนกข๎อมูลการอํานและการเขียนแผนภูมิแทํง (ไมํรวม
การยํนระยะ) การอํานตารางสองทาง 

โดยการจัดประสบการณ๑หรือสร๎างสถานการณ๑ที่ใกล๎ตัวผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าฝึกทักษะโดย
การปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณการแก๎ป๓ญหา
การให๎เหตุผลการสื่อ 
ความหมายทางคณิตศาสตร๑และน าประสบการณ๑ด๎านความรู๎ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได๎ไปใช๎
ในการเรียนรู๎สิ่ง 
ตําง ๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือให๎เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑
สามารถท างานได๎อยํางเป๕นระบบมีระเบียบรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

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 ตัวช้ีวัด 
 



โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนนับที่มากกวํา 
100,000 และ 0 

ค 1.1 
ป. 4/1 
ป. 4/2 

จ านวนนับที่มากกวํา 100,000 
สามารถเขียนและอํานเป๕นตัวเลข 
ฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและ 
ตัวหนังสือเขียนแสดงจ านวนในรูป 
กระจายซึ่งเป๕นการเขียนตามคํา
ของเลขโดดในแตํละหลัก
เปรียบเทียบจ านวนที่เทํากันหรือไมํ
เทํากันมากกวําหรือน๎อยกวําและ
เรียงล าดับจ านวนจากมากไปน๎อย
และจากน๎อยไปมากตลอดจนหา
คําประมาณเป๕นจ านวนเต็มสิบเต็ม
ร๎อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนและ
เต็มล๎าน 

10  

2 การบวกและการลบ 
จ านวนนับที่มากกวํา 
100,000 และ0 

ค 1.1 
ป. 4/7 
ป. 4/8 
ป. 4/11 
ป. 4/12 

การบวกและการลบจ านวน 
มีวิธีการที่หลากหลายและใช๎ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ใน
การหาค าตอบการหาตัวไมํทราบคํา
ในประโยคสัญลักษณ๑ต๎องใช๎ 
ความสัมพันธ๑ของการบวกและ 
การลบหรือใช๎ความสัมพันธ๑แบบ 
สํวนยํอย-สํวนรวมและการ
ประมาณผลลัพธ๑ของการบวกและ
การลบชํวยตรวจสอบความถูกต๎อง
ของค าตอบสํวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
การบวกและการลบต๎องวิเคราะห๑
โจทย๑และแสดงวิธีท าเพ่ือหา
ค าตอบรวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
 

17  

 
 
 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 การคูณ ค 1.1 
ป. 4/7 
ป. 4/9 
ป. 4/11 
ป. 4/12 

การคูณจ านวนมีวิธีการที่
หลากหลายและใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ใน
การหาค าตอบการหาตัวไมํทราบคํา
ในประโยคสัญลักษณ๑ต๎องใช๎ความ
สมพันธ๑ของการคูณและ 
การหารและการประมาณผลลัพธ๑ 
ของการคูณชํวยตรวจสอบความ 
ถูกต๎องของค าตอบสํวนการแก๎
โจทย๑ป๓ญหาการคูณต๎องวิเคราะห๑
โจทย๑และแสดงวิธีท าเพ่ือหา
ค าตอบรวมทั้งต๎องตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

20  

4 การหาร ค 1.1 
ป. 4/7 
ป. 4/9 
ป. 4/11 
ป. 4/12 

การหารจ านวนมีวิธีการที่
หลากหลายและใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิต-ศาสตร๑ใน
การหาค าตอบการหาตัวไมํทราบคํา
ในประโยคสัญลักษณ๑ต๎องใช๎
ความสัมพันธ๑ของการคูณและการ
หารและการประมาณผลลัพธ๑ของ
การคูณชํวยตรวจสอบความถูกต๎อง
ของค าตอบและการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
การหารต๎องวิเคราะห๑โจทย๑ 
และแสดงวิธีทาเพ่ือหาค าตอบ 
รวมทั้งต๎องตรวจสอบความสมเหตุ 
สมผลของค าตอบ 

14  

5 แบบรูปของจ านวน - แบบรูปของจ านวนที่มี
ความสัมพันธ๑แบบเพิ่มขึ้นและ
ลดลงที่เกิดจากการคูณหรือการ
หารด๎วยจ านวนเดียวกันเป๕นชุดของ
จ านวนที่มีความสัมพันธ๑กันสามารถ
บอกจ านวนตํอไปหรือ 
จ านวนที่หายไปได๎ 

6  

 
 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

6 รูปเรขาคณิต ค 2.1 
ป. 4/2 
ค 2.2 
ป. 4/1 
 

ระนาบเป๕นพื้นท่ีผิวแบนและเรียบ 
ที่แผํขยายออกไปอยํางไมํมีที่สิ้นสุด 
จุดใช๎แสดงต าแหนํงเส๎นตรงสํวน 
ของเส๎นตรงมีลักษณะตรงเส๎นตรง 
และรังสีมีความยาวไมํสิ้นสุดรังสี
สองเส๎นที่มีจุดปลายเป๕นจุด
เดียวกันท าให๎เกิดมุมมุมชนิดตําง ๆ
สามารถใช๎โพรแทรกเตอร๑วัดหา
ขนาดของมุมและสร๎างมุมตามที่
ต๎องการได๎ 

10  

7 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ค 2.1 
ป. 4/3 
ค 2.2 
ป. 4/2 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยม 
ผืนผ๎าเป๕นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอาจใช๎ 
ไม๎ฉากหรือโพรแทรกเตอร๑สร๎าง 
การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
หาได๎จากสูตรความกว๎างคูณ 
ความยาวสํวนความยาวรอบรูป 
ให๎น าาความยาวของด๎านทั้งสี่ด๎าน
มาบวกกันการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับพ้ืนที่และความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสามารถท า
ได๎หลายวิธีแตํควรเลือกวิธี
แก๎ป๓ญหาที่เหมาะสม 

13  

8 เศษสํวน ค1.1 
ป. 4/3 
ป. 4/4- 

เศษสํวนแท๎เศษเกินและจ านวน -
คละสามารถเขียนและอํานโดยใช๎
ภาษาและสัญลักษณ๑ทาง
คณิตศาสตร๑เศษเกินสามารถเขียน
ในรูปของจ านวนคละและจ านวน
คละสามารถเขียนในรูปเศษเกินได๎
การหาเศษสํวนที่เทํากันเศษสํวน
อยํางต่ าและเศษสํวนที่เทํากับ
จ านวนนับสามารถท าได๎โดยใช๎การ
คูณหรือการหารจ านวนและ
เศษสํวนสามารถเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจากมากไปน๎อยและจาก
น๎อยไปมาก 

10  



 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

9 การบวกและการลบ 
เศษสํวน 

ค 1.1 
ป. 4/13 
ป. 4/14 
 

การบวกการลบเศษสํวนและ 
จ านวนคละท่ีตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕น 
พหุคูณของตัวสํวนอีกตัวหนึ่ง 
มีวิธีการที่หลากหลายและใช๎ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ใน
การหาค าตอบและตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบสํวนการ
แก๎โจทย๑ป๓ญหาการบวกการลบ
เศษสํวนและจ านวนคละต๎อง
วิเคราะห๑โจทย๑และแสดงวิธีท าเพ่ือ
หาค าตอบรวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

9  

10 ทศนิยม ค1.1 
ป. 4/5 
ป. 4/6 

การเขียนการอํานการเปรียบเทียบ
และการเรียงลาดับทศนิยมไมํเกิน
สามต าแหนํงพิจารณาจากคําของ
เลขโดดหน๎าจุดทศนิยมและหลังจุด
ทศนิยมการเขียนแสดงทศนิยมใน
รูปกระจายให๎เขียนตามคําของเลข
โดดในแตํละหลักและทศนิยม
สามารถเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจากมากไปน๎อยและจาก
น๎อยไปมาก 

10  

11 การบวกและการลบ 
ทศนิยมไมํเกินสาม 
ต าแหนํง 

ค 1.1 
ป. 4/15 
ป. 4/16- 

การบวกและการลบทศนิยมไมํเกิน 
สามต าแหนํงมีวิธีการที่หลากหลาย
และใช๎ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ในการหาค าตอบและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบสํวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการ
บวกและการลบทศนิยมไมํเกินสาม
ต าแหนํงต๎องวิเคราะห๑โจทย๑และ
แสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบรวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

9  

 
 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

12 ข๎อมูลและการน าเสนอ 
ข๎อมูล 

ค 3.1 
ป. 4/1 

แผนภูมิแทํงแผนภูมิแทํง
เปรียบเทียบและตารางสองทาง
เป๕นวิธีการน าเสนอข๎อมูลอยํางหนึ่ง
เพ่ือความสะดวกในการอํานข๎อมูล
สํวนการอํานข๎อมูลจากแผนภูมิแทํง
แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบและตาราง
สองทางเป๕นการอํานข๎อมูลสามารถ
น าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

9  

13 เวลา ค 2.1 
ป. 4/1 

การบอกระยะเวลาต๎องใช๎ 
ความสัมพันธ๑ของหนํวยเวลาและ
การด าเนินการของจ านวน
ตารางเวลาจะชํวยให๎อํานข๎อมูลได๎
สะดวกและชัดเจนขึ้นและน าไป
แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลา 

12  

14 การบวกลบคูณหาร 
ระคน 

ค 1.1 
ป. 4/10 
ป. 4/11 
ป. 4/12 

การบวกลบคูณหารระคนเป๕นการ
ด าเนินการที่มากกวําหนึ่งขั้นตอน
และการแก๎ป๓ญหาการบวกลบคูณ
หารระคนสามารถทาได๎หลายวิธี
ควรเลือกวิธีแก๎ป๓ญหาที่เหมาะสม
และด าเนินการตามขั้นตอนของ
การแก๎ป๓ญหารวมถึงการตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

11  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

สาระท่ี ๑  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๑   เข๎าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช๎จ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค ๑.๒  เข๎าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ๑ระหวํางการ
ด าเนินการตําง ๆ และสามารถ 
ใช๎การด าเนินการในการแก๎ป๓ญหา 
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช๎การประมาณคําในการค านวณและแก๎ป๓ญหา 
มาตรฐาน ค๑.๔  เข๎าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช๎ 

สาระท่ี ๒  การวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัด  
มาตรฐาน ค ๒.๒   แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัด 

สาระท่ี ๓  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห๑รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค ๓.๒  ใช๎การนึกภาพ (visualization) ใช๎เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 
และใช๎แบบจ าลองทาง 
  เรขาคณิต ( geometric model) ในการแก๎ป๓ญหา 

สาระท่ี ๔  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๔.๑  เข๎าใจและวิเคราะห๑แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ๑ และฟ๓งก๑ชัน 
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช๎นิพจน๑ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร๑ (mathematical  

model)อ่ืน ๆ  
สถานการณ๑ตําง ๆ  ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช๎แก๎ป๓ญหา   

สาระท่ี ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๑    เข๎าใจและใช๎วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
มาตรฐาน ค ๕.๒   ใช๎วิธีการทางสถิติและความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป๕นในการคาดการณ๑ได๎อยําง
สมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค ๕.๓  ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป๕นชํวยในการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหา 

สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก๎ป๓ญหา  การให๎เหตุผล   การสื่อสาร  การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร๑และการ 
น าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับ

ศาสตร๑อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 
 



หมายเหตุ  ๑.  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ที่ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพนั้น 
จะต๎องให๎มีความสมดุลระหวํางสาระด๎านความรู๎  ทักษะและกระบวนการ ควบคูํไป
กับคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ ได๎แกํการท างานอยํางมีระบบ       
มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ 

๒.  ในการวัดและประเมินผลด๎านทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหวําง          
          การเรียนการสอน  หรอืประเมินไปพร๎อมกับการประเมินดา๎นความรู๎ 

 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 มีความรู๎ความเข๎าใจและความรู๎สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและ

ศูนย๑   และการด าเนินการของจ านวน สามารถแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการ
หาร พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได๎ 

 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 
สามารถวัดได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  และน าความรู๎เกี่ยวกับการวัดไปใช๎แก๎ป๓ญหาในสถานการณ๑
ตําง ๆ ได ๎

 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก    ทรงกลม ทรงกระบอกรวมทั้ง จุด สํวนของเส๎นตรง รังสี เส๎นตรง และมุม 

 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ๑ได๎ 
 รวบรวมข๎อมูล และจ าแนกข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่พบเห็นใน

ชีวิตประจ าวัน และอภิปรายประเด็นตําง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทํงได๎ 
 ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ป๓ญหา  ใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร๑ใน

การแก๎ป๓ญหาในสถานการณ๑ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม  ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได๎
อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ๑ทางคณิตศาสตร๑ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการ
น าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง  เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑
อ่ืนๆ  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 มีความรู๎ความเข๎าใจและความรู๎สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย๑ เศษสํวน 

ทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง ร๎อยละ การด าเนินการของจ านวน สมบัติเกี่ยวกับจ านวน สามารถ
แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนับ เศษสํวน ทศนิยมไมํเกินสาม
ต าแหนํง และร๎อยละ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได๎ สามารถหาคําประมาณ
ของจ านวนนับและทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํงได๎ 

 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นท่ี ปริมาตร ความจุ เวลา 
เงิน ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม  สามารถวัดได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม และน าความรู๎เกี่ยวกับ
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  และน าเสนอข๎อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแทํง แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ และกราฟเส๎น ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป๕นเบื้องต๎นในการ
คาดคะเนการเกิดข้ึนของเหตุการณ๑ตําง ๆ ได๎ 

 ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ป๓ญหา  ใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร๑และ
เทคโนโลยีในการแก๎ป๓ญหาในสถานการณ๑ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม  ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได๎อยํางเหมาะสม  ใช๎ภาษาและสัญลักษณ๑ทางคณิตศาสตร๑ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร๑และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่นๆ  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎ 

สาระท่ี ๑ จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข๎าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช๎จ านวนในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑.  เขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิก  

     ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง
ปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่
ไมํเกินหนึ่งพัน และศูนย๑ 

 

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก   ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจ านวน 

 การอํานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย 
 การนับเพ่ิมทีละ ๕  ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐ 
 การนับลดทีละ ๒  ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐ 
 จ านวนคูํ  จ านวนคี่ 

๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน
นับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย๑ 

 

 หลักและคําของเลขโดดในแตํละหลัก  และการใช๎  ๐ เพ่ือ
ยึดต าแหนํงของหลัก 

 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบจ านวนและการใช๎เครื่องหมาย  =   >< 
 การเรียงล าดับจ านวนไมํเกินห๎าจ านวน 
 

ป.๓ ๑.  เขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิก  
     ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง

ปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่
ไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย๑ 

 

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจ านวน 

 การอํานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย 
 การนับเพ่ิมทีละ ๓  ทีละ ๔  ทีละ ๒๕  และ ทีละ ๕๐ 
 การนับลดทีละ ๓  ทีละ ๔  ทีละ ๕                  ทีละ 

๒๕  และทีละ ๕๐ 

๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับ 
      จ านวนนบัไมํเกินหนึ่งแสนและ 
       ศูนย๑  

 หลักและคําของเลขโดดในแตํละหลัก  และการใช๎ ๐ เพ่ือ
ยึดต าแหนํงของหลัก 

 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบจ านวนและการใช๎เครื่องหมาย  =  >< 
 การเรียงล าดับจ านวนไมํเกินห๎าจ านวน 

ป.๕ 
 
 
 

๑.  เขียนและอํานเศษสํวน  จ านวน
คละ  และทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง   

 ความหมาย  การอําน  และการเขียนเศษสํวนแท๎  เศษเกิน 
จ านวนคละ และทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง 

 เศษสํวนที่เทํากับจ านวนนับ 
 การเขียนจ านวนนับในรูปเศษสํวน 
 การเขียนเศษเกินในรูปจ านวนคละและ 
     การเขียนจ านวนคละในรูปเศษเกิน 
 เศษสํวนที่เทํากัน 
 เศษสํวนอยํางต่ า 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับ

เศษสํวนและทศนิยมไมํเกินสอง
ต าแหนํง 

 หลัก  คําประจ าหลัก และคําของเลขโดดในแตํละหลักของ
จ านวนนับ  และทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง 

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม 
    ไมํเกินสองต าแหนํง 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษสํวน 
    ที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณของตัวสํวนอีก 
     ตัวหนึ่ง 

๓.  เขียนเศษสํวนในรูปทศนิยมและ
ร๎อยละ เขียนร๎อยละในรูปเศษสํวน
และทศนิยม และเขียนทศนิยมใน
รูปเศษสํวนและร๎อยละ 

 

 ความหมาย การอํานและการเขียนร๎อยละ 
 การเขียนเศษสํวนที่ตัวสํวนเป๕นตัวประกอบของ ๑๐และ 

๑๐๐ในรูปทศนิยมและ 
     ร๎อยละ 
 การเขียนร๎อยละในรูปเศษสํวนและทศนิยม 
 การเขียนทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํงในรูปเศษสํวนและร๎อย

ละ 
ป.๖ ๑.  เขียนและอํานทศนิยมไมํเกินสาม  

     ต าแหนํง 
 ความหมาย  การอําน  และการเขียนทศนิยมสามต าแหนํง 

 ๒. เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษสํวนและทศนิยมไมํเกินสาม
ต าแหนํง 

 หลัก  คําประจ าหลัก  และคําของเลขโดดในแตํละหลักของ
ทศนิยมสามต าแหนํง 

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม 
    ไมํเกินสามต าแหนํง 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษสํวน 

 ๓. เขียนทศนิยมในรูปเศษสํวน  และ
เขียนเศษสํวนในรูปทศนิยม 

 การเขียนทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํงในรูปเศษสํวน 
 การเขียนเศษสํวนที่ตัวสํวนเป๕น             ตัวประกอบของ 

๑๐,  ๑๐๐,  ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สาระท่ี ๑ จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข๎าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ๑ระหวําง     
การด าเนินการตําง ๆ  และใช๎การด าเนินการในการแก๎ป๓ญหา  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑.  บวก  ลบ  คูณ หาร  และบวก ลบ 

คูณ หาร  
      ระคนของจ านวนนับไมํเกินหนึ่ง

พันและศูนย๑พร๎อมทั้งตระหนักถึง
ความ 

     สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 การบวก  การลบ 
 ความหมายของการคูณ  และการใช๎เครื่องหมาย   
 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไมํเกินสองหลัก 
 ความหมายของการหาร และการใช๎เครื่องหมาย   
 การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก 
 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

๒.  วิเคราะห๑และหาค าตอบของโจทย๑
ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหาระคนของ
จ านวนนับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย๑
พร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 โจทย๑ป๓ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร 
 โจทย๑ป๓ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน        
 การสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ  การคูณ  การหาร 

ป.๓ ๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ 
หาร 
      ระคนของจ านวนนับไมํเกินหนึ่ง
แสน  
     และศูนย๑ พร๎อมทั้งตระหนักถึง
ความ 
     สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 การบวก  การลบ 
 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวน 
    ไมํเกินสี่หลัก 
 การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก 
 การหารที่ตัวตั้งไมํเกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก     
  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

 ๒.  วิเคราะห๑และแสดงวิธีหาค าตอบ
ของ 
     โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหาระคน
ของ 
     จ านวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและ
ศูนย๑   
     พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ      

สมผลของค าตอบและสร๎างโจทย๑ได๎ 
 

 โจทย๑ป๓ญหาการบวกและการลบ 
 โจทย๑ป๓ญหาการคูณและการหาร 
 โจทย๑ป๓ญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
 การสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ  การคูณ  การหาร 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ 

 
๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ 

คูณระคนของเศษสํวน  พร๎อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 การบวก การลบเศษสํวนที่ตัวสํวนตัวหนึ่งเป๕นพหุคูณ
ของตัวสํวนอีกตัวหนึ่ง 

 การคูณเศษสํวนกับจ านวนนับ 
 การคูณเศษสํวนกับเศษสํวน  
 การหารเศษสํวนด๎วยจ านวนนับ 
 การหารจ านวนนับด๎วยเศษสํวน 
 การหารเศษสํวนด๎วยเศษสํวน 
 การบวก ลบ คูณระคนของเศษสํวน 

 ๒.  บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป๕น
ทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง  
พร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 การบวกและการลบทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง 
 การคูณทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํงกับจ านวนนับ 
 การคูณทศนิยมหนึ่งต าแหนํงกับทศนิยมหนึ่งต าแหนํง 
 การบวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยม 

๓.  วิเคราะห๑และแสดงวิธีหาค าตอบ
ของ 
     โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหา
ระคนของ  
     จ านวนนับเศษสํวน ทศนิยม และ    

ร๎อยละ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบและสร๎าง
โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับจ านวนนับได๎ 

 โจทย๑ป๓ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร 
และการบวก ลบ  คูณ  หารระคนของจ านวนนับ 

 โจทย๑ป๓ญหาที่ใช๎บัญญัติไตรยางค๑ 
 การสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ

หาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของจ านวน
นับ 

 โจทย๑ป๓ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร
เศษสํวน 

 โจทย๑ป๓ญหาการบวก  ลบ  คูณระคนของเศษสํวน 
 โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ  การคูณ ทศนิยม และ

การสร๎างโจทย๑ป๓ญหา 
 โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละในสถานการณ๑ตําง ๆรวมถึงโจทย๑

ป๓ญหาร๎อยละเกี่ยวกับการหาก าไร  ขาดทุน  การลด
ราคาและการหาราคาขาย 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ 

คูณ หาร  
      ระคนของเศษสํวน  จ านวนคละ  
และ 
     ทศนิยม  พร๎อมทั้งตระหนักถึง
ความ  
     สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 การบวก การลบการคูณ การหารเศษสํวน 
 การบวก  การลบการคูณ  การหารจ านวนคละ 
 การบวก  ลบคูณ  หารระคนของเศษสํวนและจ านวน

คละ 
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหารทศนิยมท่ีมี

ผลลัพธ๑เป๕นทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง 
 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของทศนิยมที่มีผลลัพธ๑

เป๕นทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง 

๒.  วิเคราะห๑และแสดงวิธีหาค าตอบ
ของ  
     โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหา
ระคนของ  
     จ านวนนับ  เศษสํวน จ านวนคละ 

ทศนิยม  และร๎อยละพร๎อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ  และสร๎างโจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับจ านวนนับได๎ 

 โจทย๑ป๓ญหาการบวก  การลบ  การคูณ การหาร  
และการบวก ลบ  คูณ  หารระคนของจ านวนนับ 

 การสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบ การคูณ  การ
หาร และการบวก ลบ  คูณ  หารระคนของจ านวนนับ 

 โจทย๑ป๓ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  
และการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของเศษสํวน 

 โจทย๑ป๓ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  
และการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของทศนิยม 

 การสร๎างโจทย๑ป๓ญหาการคูณ การหาร  และการคูณ 
หารระคนของทศนิยม 

 โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละในสถานการณ๑ตําง ๆ  รวมถึงโจทย๑
ป๓ญหาร๎อยละเกี่ยวกับการหาก าไร ขาดทุน การลด
ราคา  การหาราคาขาย  การหาราคาทุน และ
ดอกเบี้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๑ จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช๎การประมาณคําในการค านวณและแก๎ป๓ญหา 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ – – 
ป.๓ – – 
ป.๕ ๑. บอกคําประมาณใกล๎เคียงจ านวนเต็มสิบ  

เต็มร๎อย  และเต็มพันของจ านวนนับ 
และน าไปใช๎ได๎ 

 คําประมาณใกล๎เคียงเป๕นจ านวนเต็มสิบ  เต็มร๎อย  
เต็มพัน 

ป.๖ ๑. บอกคําประมาณใกล๎เคียงจ านวนเต็ม
หลักตําง ๆ ของจ านวนนับ และน าไปใช๎
ได๎ 

 คําประมาณใกล๎เคียงเป๕นจ านวน 
    เต็มหมื่น  เต็มแสน  และเต็มล๎าน 

๒. บอกคําประมาณของทศนิยมไมํเกินสาม
ต าแหนํง 

 คําประมาณใกล๎เคียงทศนิยมหนึ่งต าแหนํงและสอง
ต าแหนํง 

 
สาระท่ี ๑ จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค ๑.๔เข๎าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช๎  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ – – 
ป.๓ – – 
ป.๕ – – 
ป.๖ ๑. ใช๎สมบัติการสลับที่  สมบัติการเปลี่ยนหมูํ  

และสมบัติการแจกแจงในการคิดค านวณ 
 การบวก  การคูณ 
 การบวก ลบ  คูณ  หารระคน 

๒. หา  ห.ร.ม. และ  ค.ร.น. ของจ านวนนับ 
 

 ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ  และ  ตัวประกอบเฉพาะ 
 การหา  ห.ร.ม. 
 การหา  ค.ร.น.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๒การวัด 

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัด  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑.  บอกความยาวเป๕นเมตร  และเซนติเมตร 

     และเปรียบเทียบความยาวในหนํวย  
     เดียวกัน 

 การวัดความยาว (เมตรเซนติเมตร) 
 การเปรียบเทียบความยาว(หนํวยเดียวกัน) 

๒.  บอกน้ าหนักเป๕นกิโลกรัมและขีด  และ 
     เปรียบเทียบน้ าหนักในหนํวยเดียวกัน 

 การชั่งน้ าหนัก (กิโลกรัม  ขีด) 
 การเปรียบเทียบน้ าหนัก(หนํวยเดียวกัน) 

๓.  บอกปริมาตรและความจุเป๕นลิตร  และ 
     เปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 

 การตวง (ลิตร) 
 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ (ลิตร) 
 

๔. บอกจ านวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญ     
    และธนบัตร 

 ชนิดและคําของเงินเหรียญและธนบัตร 
 การเปรียบเทียบคําของเงินเหรียญและธนบัตร 
 การบอกจ านวนเงินทั้งหมด (บาท สตางค๑) 

๕.  บอกเวลาบนหน๎าป๓ดนาฬิกา (ชํวง ๕ 
นาท)ี 

 การบอกเวลาเป๕นนาฬิกากับนาที (ชํวง ๕นาท)ี 

๖.  บอกวัน  เดือน  ปี  จากปฏิทิน  การอํานปฏิทินเดือนและอันดับที่ของเดือน 
ป.๓ ๑.  บอกความยาวเป๕นเมตร  เซนติเมตร  

และ 
     มิลลิเมตร  เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม    
     และเปรียบเทียบความยาว 

 การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร  มิลลิเมตร) 
 การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม  (ไม๎เมตร  

ไม๎บรรทัด   สายวัดตัว  สายวัดชนิดตลับ) 
 การเปรียบเทียบความยาว 
 การคาดคะเนความยาว (เมตร เซนติเมตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๒.  บอกน้ าหนักเป๕นกิโลกรัม  กรัม  และขีด 

     เลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม  และ 
     เปรียบเทียบน้ าหนัก 

 การชั่ง (กิโลกรัม   กรัม  ขีด) 
 การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม                      (เครื่อง

ชั่งสปริง  เครื่องชั่งน้ าหนักตัว  เครื่องชั่งสองแขน  
เครื่องชั่งแบบตุ๎มถํวง) 

 การเปรียบเทียบน้ าหนัก 
 การคาดคะเนน้ าหนัก (กิโลกรัม) 

 ๓.  บอกปริมาตรและความจุเป๕นลิตร    
     มิลลิลิตรเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม     
     และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุใน  
     หนํวยเดียวกัน 

 การตวง (ลิตร  มิลลิลิตร) 
 การเลือกเครื่องตวง (ถัง ลิตร ช๎อนตวง กระบอกตวง  

ถ๎วยตวง  เครื่องตวงน้ ามันเชื้อเพลิง และหยอดเครื่อง* 
) 

 การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของและความจุของ
ภาชนะ (หนํวยเดียวกัน) 

 
*เป๕นชื่อเฉพาะของเครื่องมือที่ใช๎ในการเติมน้ ามัน (ส านักชั่ง  ตวง  วัด  กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า  
กระทรวงพาณิชย๑) 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓   การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของ

ภาชนะ (ลิตร) 
 ๔.  บอกเวลาบนหน๎าป๓ดนาฬิกา (ชํวง ๕ นาที)

อํานและเขียนบอกเวลาโดยใช๎จุด 
 การบอกเวลาเป๕นนาฬิกาและนาที (ชํวง  ๕  

นาท)ี 
 การเขียนบอกเวลาโดยใช๎จุดและการอําน 

๕.  บอกความสัมพันธ๑ของหนํวยการวัด 
        ความยาวน้ าหนัก  และเวลา 

 ความสัมพันธ๑ของหนํวยความยาว (มิลลิเมตรกับ
เซนติเมตรเซนติเมตรกับเมตร) 

 ความสัมพันธ๑ของหนํวยการช่ัง(กิโลกรัมกับขีดขีดกับกรัม  
กิโลกรัมกับกรัม) 

 ความสัมพันธ๑ของหนํวยเวลา  (นาทีกับช่ัวโมง  ช่ัวโมงกับ
วัน  วันกับสัปดาห๑  วันกับเดือน  เดือนกับปี  วันกับปี) 

๖.  อํานและเขียนจ านวนเงินโดยใช๎จุด  การเขียนจ านวนเงินโดยใช๎จุด 
     และการอําน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. บอกความสัมพันธ๑ของหนํวยการวัด  

      ปริมาตร  หรือความจุ 
 ความสัมพันธ๑ของหนํวยการวัดปริมาตรหรือความจุ

(ลูกบาศก๑เซนติเมตร ลูกบาศก๑เมตร) 
 ๒. หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม                      

     รูปสามเหลี่ยม 
 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
 ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 

 ๓. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและ 
รูปสามเหลี่ยม 

 การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 การหาพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม 

๔.  วัดขนาดของมุม  การวัดขนาดของมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร๑ 
 การหาขนาดของมุมกลับ 

๕. หาปริมาตรหรือความจุของ  
     ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 การหาปริมาตรเป๕นลูกบาศก๑หนํวย  ลูกบาศก๑
เซนติเมตร และลูกบาศก๑เมตร 

 การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
โดยใช๎สูตร 

ป.๖ ๑.  อธิบายเส๎นทางหรือบอกต าแหนํงของ 
     สิ่งตําง ๆ โดยระบุทิศทาง  และ  
     ระยะทางจริงจากรูปภาพ  แผนที่  และ
แผนผัง 

 ทิศ 
 การบอกต าแหนํงโดยใช๎ทิศ 
 มาตราสํวน 
 การอํานแผนผัง 

๒.  หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช๎ความยาวของ
ด๎าน 

 การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช๎สมบัติของเส๎น
ทแยงมุม 

๓.  หาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป 
     วงกลม 

 การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง 
 การหาพ้ืนที่ของรูปวงกลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๒การวัด 

มาตรฐาน ค ๒.๒ แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัด 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑.  แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว    

     การชั่งการตวง  และเงิน 
 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  (บวก  ลบ) 
 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับการช่ัง (บวก  ลบ) 
 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับการตวง(บวก  ลบ คูณ  หาร) 
 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก  ลบ  หนํวยเป๕นบาท) 

ป.๓ ๑.  แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว   
     การชั่งการตวง  เงิน  และเวลา 

 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว    (บวก  ลบ) 
 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับการช่ัง (บวก  ลบ) 
 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตร และความจุ (บวก  ลบ) 
 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเงิน(บวก  ลบ) 
 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลา 

๒.  อํานและเขียนบันทึกรายรับรายจําย  การอํานและเขียนบันทึกรายรับรายจําย 
๓.  อํานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ 
     เหตุการณ๑ที่ระบุเวลา 

 การอํานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ๑ที่
ระบุเวลา 

ป.๕ ๑.  แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่  ความยาว 
     รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูป  
     สามเหลี่ยม 

 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม 
      มุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม 
 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

มุมฉากและรูปสามเหลี่ยม 
ป.๖ ๑.  แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่  ความยาว 

     รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม 
 การคาดคะเนพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม 
 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป

สี่เหลี่ยม 
 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปวงกลม 

๒.  แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ  
     ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

๓.  เขียนแผนผังแสดงต าแหนํงของสิ่ง   
     ตําง ๆ และแผนผังแสดงเส๎นทางการ  
     เดินทาง 

 การเขียนแผนผังแสดงสิ่งตําง ๆ  
 การเขียนแผนผังแสดงเส๎นทางการเดินทาง 
 การเขียนแผนผังโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๓ เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห๑รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง

มิติวําเป๕นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  
รูปวงกลม หรือรูปวงรี 

 รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม     รูป
วงรี 

๒.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสาม
มิติวํา เป๕นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรง
กลม หรือทรงกระบอก 

 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก 

๓.  จ าแนกระหวํางรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  และรูป 
วงกลมกับทรงกลม 

 รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ป.๓ ๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่ เป๕นสํวนประกอบของสิ่งของที่
มี ลักษณะเป๕นรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปสามเหลี่ยม               
รูปสี่เหลี่ยม  รูปห๎าเหลี่ยม   รูปหกเหลี่ยม  รูป
แปดเหลี่ยม 

๒.  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกน  
       สมมาตรจากรูปทีก่ าหนดให๎ 

 รูปที่มีแกนสมมาตร 

๓.   เขียนชื่อจุด  เส๎นตรง รังสี  
สํวนของเส๎นตรงมุม  และเขียน
สัญลักษณ๑ 

 จุด  เส๎นตรง  รังสี  สํวนของเส๎นตรง  จุดตัด 
มุม และสัญลักษณ๑ 

 

ป.๕ ๑.  บอกลักษณะและจ าแนกรูป
เรขาคณิตสามมิตชินิดตําง ๆ  

 ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  
พีระมิด 

๒.  บอกลักษณะ  ความสัมพันธ๑และ  
จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆ  

 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า             
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน                          
รูปสี่เหลี่ยมด๎านขนาน  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู   
รูปสี่เหลี่ยมรูปวําว 

๓.  บอกลักษณะ  สํวนประกอบ    
ความสัมพันธ๑และจ าแนก   รูป
สามเหลี่ยมชนิดตําง ๆ  

 รูปสามเหลี่ยมแบํงตามลักษณะของด๎าน 
 รูปสามเหลี่ยมแบํงตามลักษณะของมุม 
 สํวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม 
 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 

ป.๖ ๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่ เป๕นสํวนประกอบของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

 สํวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  
กรวย ปริซึม  พีระมิด) 

๒. บอกสมบัติของเส๎นทแยงมุมของ
ร ู
 สี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆ  

 สมบัติของเส๎นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓.  บอกได๎วําเส๎นตรงคูํใดขนานกัน  การพิจารณาเส๎นขนานโดยอาศัยมุมแย๎ง 

 การพิจารณาเส๎นขนานโดยอาศัยผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่อยูํบนข๎างเดียวกันของ
เส๎นตัดเป๕น  ๑๘๐  องศา 

 
สาระท่ี ๓   เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช๎การนึกภาพ (visualization)  ใช๎เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)    
และใช๎แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก๎ป๓ญหา 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒  ๑.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎

แบบ  
     ของรูปเรขาคณิต 

 การเขียนรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม        รูป
วงกลม และรูปวงรีโดยใช๎แบบของรูป 

ป.๓ ๑.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่
ก าหนดให๎ในแบบตําง ๆ 

 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 

๒.  บอกรูปเรขาคณิตตําง ๆ ที่อยูํใน  
     สิ่งแวดล๎อมรอบตัว 

 รูปเรขาคณิตสองมิติ 

ป.๕ ๑.  สร๎างมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร๑ 
 

 ชนิดของมุม 
 การสร๎างมุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร๑ 

๒.  สร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูป
สามเหลี่ยม และรูปวงกลม 

 

 การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 การสร๎างรูปสามเหลี่ยม 
 การสร๎างรูปวงกลม 

๓.  สร๎างเส๎นขนานโดยใช๎ไม๎ฉาก 
 

 การสร๎างเส๎นขนานให๎ผํานจุดที่ก าหนดให๎โดย
ใช๎ไม๎ฉาก 

ป.๖ ๑.  ประดิษฐ๑ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
     ทรงกระบอก กรวย  ปริซึม  
และ  
     พีระมิด จากรูปคลี่หรือรูป 
     เรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให๎ 

 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ(ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ทรงกลม  ทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด) 

 การประดิษฐ๑รูปเรขาคณิตสามมิติ 

๒.  สร๎างรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆ  การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมเม่ือก าหนดความยาวของ
ด๎านและขนาดของมุม หรือเม่ือก าหนดความ
ยาวของเส๎นทแยงมุม 

 
 
 
 
 



สาระท่ี ๔ พีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๔.๑ เข๎าใจและวิเคราะห๑แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ๑และฟ๓งก๑ชัน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑.  บอกจ านวนและความสัมพันธ๑

ใน  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนที
ละ ๕  ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐  และ
ลดลงทีละ ๒ ทีละ ๑๐ทีละ ๑๐๐ 

 แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ ๕  
    ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ 
 แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ ๒   

    ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐ 

๒.  บอกรูปและความสัมพันธ๑ใน
แบบรูป  ของรูปที่มีรูปรําง  ขนาด  
หรือสีที่ สัมพันธ๑กันอยํางใดอยําง
หนึ่ง 

 แบบรูปของรูปที่มีรูปรําง  ขนาด  หรือสีที่
สัมพันธ๑กันอยํางใดอยํางหนึ่งเชํน 

 

ป.๓ ๑.  บอกจ านวนและความสัมพันธ๑
ใน   แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนที
ละ ๓     ทีละ ๔   ทีละ ๒๕ทีละ 
๕๐   และลดลงทีละ ๓  ทีละ ๔  ที
ละ ๕ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐  และแบบ
รูปซ้ า 

 แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ ๓   
    ทีละ ๔ ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐ 
 แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ ๓   
    ทีละ ๔   ทีละ ๕  ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐ 
 แบบรูปซ้ า 

๒.  บอกรูปและความสัมพันธ๑ใน
แบบรูป ของรูปที่มีรูปรําง  ขนาด  
หรือสีที่ สัมพันธ๑กันสองลักษณะ 

 แบบรูปของรูปที่มีรูปรําง  ขนาด  หรือสีที่
สัมพันธ๑กันสองลักษณะ เชํน   

 

ป.๕ ๑.  บอกจ านวนและความสัมพันธ๑
ใน  
     แบบรูปของจ านวนที่ก าหนดให๎ 

 แบบรูปของจ านวน 

ป.๖ ๑.  แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับแบบรูป  ป๓ญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๔    พีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช๎นิพจน๑สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร๑  (mathematical  
model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ๑ตําง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช๎แก๎ป๓ญหา 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ – – 
ป.๓ – – 
ป.๕ – – 
ป.๖ ๑.  เขียนสมการจากสถานการณ๑หรือ  

     ป๓ญหาและแก๎สมการพร๎อมทั้ง
ตรวจ  
     ค าตอบ 

 สมการเชิงเส๎นที่มีตัวไมํทราบคําหนึ่งตัว 
 การแก๎สมการโดยใช๎สมบัติของการเทํากัน

เกี่ยวกับการบวก  การลบการคูณ หรือการ
หาร 

 การแก๎โจทย๑ป๓ญหาด๎วยสมการ 
 ๔. สร๎างความสัมพันธ๑หรือฟ๓งก๑ชัน

จากสถานการณ๑ หรือป๓ญหาและ
น าไปใช๎ในการแก๎ป๓ญหา 

 ความสัมพันธ๑หรือฟ๓งก๑ชัน 

๕. ใช๎กราฟของสมการ อสมการ 
ฟ๓งก๑ชัน      ในการแก๎ป๓ญหา 

 กราฟของสมการ  อสมการ  ฟ๓งก๑ชัน  และ
การน าไปใช๎ 

๖. เข๎าใจความหมายของผลบวก n 
พจน๑แรกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n 
พจน๑แรกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิตโดยใช๎สูตรและ
น าไปใช๎ 

 อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต  

 
สาระท่ี ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค ๕.๑ เข๎าใจและใช๎วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ – – 
ป.๓ ๑.  รวบรวมและจ าแนกข๎อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง 
     และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่พบเห็นใน 
     ชีวิตประจ าวัน 

 การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการจ าแนก
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมใกล๎
ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

๒.  อํานข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและ 
     แผนภูมิแทํงอยํางงําย 

 การอํานแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทํง 

ป.๕ ๑.  เขียนแผนภูมิแทํงที่มีการยํนระยะ
ของเส๎น 
     แสดงจ านวน 

 การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการจ าแนก
ข๎อมูล 

 การเขียนแผนภูมิแทํงที่มีการยํนระยะของ



เส๎นแสดงจ านวน 
๒.  อํานข๎อมูลจากแผนภูมิแทํง
เปรียบเทียบ 

 การอํานแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ 

ป.๖ ๑.   อํานข๎อมูลจากกราฟเส๎น  และแผนภูมิ
รูป  
      วงกลม 

 การอํานกราฟเส๎น และแผนภูมิรูปวงกลม 

 ๒.  เขียนแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบและ 
      กราฟเส๎น 

 การเขียนแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ 
    และกราฟเส๎น 

 
สาระท่ี ๕การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค ๕.๒ใช๎วิธีการทางสถิติและความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป๕นในการคาดการณ๑ได๎ 
  อยํางสมเหตุสมผล 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ – – 
ป.๓  – – 
ป.๕  ๑.  บอกได๎วําเหตุการณ๑ท่ีก าหนดให๎นั้น 

      –     เกิดข้ึนอยํางแนํนอน 
– อาจจะเกิดขึ้นหรือไมํก็ได๎ 
– ไมํเกิดขึ้นอยํางแนํนอน 

 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ๑ตําง ๆ  

ป.๖ ๑.  อธิบายเหตุการณ๑โดยใช๎ค าที่มี
ความหมาย 
     เชํนเดียวกับค าวํา 
     –     เกิดข้ึนอยํางแนํนอน 

– อาจจะเกิดขึ้นหรือไมํก็ได๎ 
     –     ไมํเกิดขึ้นอยํางแนํนอน 

 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ๑ตําง ๆ 

 
สาระท่ี ๕ :  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค ๕.๓ :  ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป๕นชํวยในการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหา  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ – – 
ป.๓  – – 
ป.๕ – – 
ป.๖  – – 

 
 
 



สาระท่ี ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก๎ป๓ญหา  การให๎เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  
ทางคณิตศาสตร๑และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร๑
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่น ๆ   และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ –  ๓ ๑. ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ป๓ญหา 

๒. ใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร๑ในการแก๎ป๓ญหาใน
สถานการณ๑ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 

๓. ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได๎อยํางเหมาะสม 

๔. ใช๎ภาษาและสัญลักษณ๑ทาง
คณิตศาสตร๑ในการสื่อสาร  การสื่อ
ความหมาย และการน าเสนอได๎อยําง
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 และการน าเสนอได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม 

๕. เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ใน
คณิตศาสตร๑และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่นๆ 

๖. มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

- 

 

 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๒๑๐๑      คณิตศาสตร์                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  เวลา   ๒๐๐   ชั่วโมง 

 
ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ  แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวน

นับที่ไมํเกินหนึ่งพันและศูนย๑  จ านวนนับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย๑  และพร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ  โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหาระคนของจ านวนนับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย๑  
ความยาวเป๕นเมตรและเซนติเมตร 
น้ าหนักเป๕นกิโลกรัมและขีด  ความจุเป๕นลิตร   จ านวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร  เวลา
บนหน๎าป๓ดนาฬิกา  (ชํวง  ๕  นาท)ี  วัน  เดือน  ปี  จากปฏิทิน  ,การวัดความยาว การชั่ง  การตวง
และเงิน  รูปเรขาคณิตสองมิติวําเป๕นทรงสี่เหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  หรือรูปวงรี  ชนิดของรูป
เรขาคณิตสามมิติวําเป๕นทรงสี่เหลี่ยม  มุมฉาก    ทรงกลม  หรือทรงกระบอก  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปวงกลมกับทรงกลม     รูปเรขาคณิต  สองมิติโดยใช๎แบบของรูปเรขาคณิต
จินตนาการ  จ านวนและความสัมพันธ๑ในรูปแบบของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ๕ ทีละ ๑๐ ที่ละ๑๐๐   
และลดลงทีละ๒ ทีละ๑๐ ทีละ๑๐๐  รูปและความสัมพันธ๑ในแบบรูปของรูปที่มีรูปรําง  ขนาด  หรือสี
ที่สัมพันธ๑กันอยํางใดอยํางหนึ่ง  การวัดความยาว  การชั่ง  การตวงสิ่งของในโรงเรียนและท้องถิ่น  
การซื้อขายในชีวิตประจ าวัน  การแก้ปัญหาในโรงเรียน  และท้องถิ่น 
 โดยเขียน  อําน  เปรียบเทียบ  เรียงล าดับ  บวก  ลบ  คูณ  หารและ  บวก  ลบ  คูณหาร
ระคน  วิเคราะห๑  หาค าตอบ  บอก  แก๎ป๓ญหา  จ าแนก  ใช๎ความรู๎  ทักษะ  และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑  ใช๎ภาษา  สัญลักษณ๑ ทางคณิตศาสตร๑  เชื่อมโยงความรู๎ 

เพ่ือให๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑  มุํงม่ันในการท างาน  มีวินัยใฝุเรียนรู๎  มีความซื่อสัตย๑สุจริต  
 มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เห็นคุณคําและเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
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  ตัวช้ีวัด 
 
 

 

 



โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การแสดงคําของ
จ านวนนับไมํเกิน 
1,000 

ค 1.1  ป.2/1   
ค 6.1  ป.2/3            
ค 6.1  ป.2/4  
ค 6.1  ป.2/5 

การแสดงคําของจ านวนไมํเกินหนึ่ง
พันและศูนย๑ สามารถแสดงโดยการ
ใช๎สัญลักษณ๑เป๕นตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ 
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๒ การเปรียบเทียบ 
เรียงล าดับ นับเพิ่ม  
นับลด จ านวนนับไมํ
เกิน 1,000 

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 

จ านวนสองจ านวนอาจมีคําเทํากัน 
มากกวํากัน หรือน๎อยกวํากันเพียง
อยํางเดียวเทํานั้นและการเรียงล าดับ
จ านวนหลาย ๆ จ านวน ท าได๎โดย
การเปรียบเทียบจ านวนที่ละคํูแล๎ว
เรียงล าดับจ านวนจากน๎อยไปมาก
หรือจากมากไปน๎อยความสัมพันธ๑
ของจ านวนในแบบรูปใช๎เป๕นแนวทาง
ในการหาจ านวนอื่น ๆ ได๎ 
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๓ การบวกจ านวนที่
ผลลัพธ๑และตัวตั้งไมํ
เกิน 100 
 
 
 
 
 
 

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 
ค 6.1  ป.2/6 

การหาผลบวกของจ านวนสอง
จ านวนให๎น าจ านวนที่อยูํในหลัก
เดียวกันมาบวกทีละหลัก โดยเริ่ม
บวกจากหลักหนํวยไปหลักสิบ ถ๎า
ผลบวกของจ านวนในหลักหนํวยเป๕น
สองหลักต๎องทดจ านวนที่ครบสิบไป
รวมกับจ านวนในหลักสิบ การบวก
จ านวนสองจ านวนเมื่อสลับที่กัน
ผลบวกยังคงเทํากัน การบวกจ านวน
สามจ านวนใช๎วิธีการเดียวกับการ
บวกจ านวนสองจ านวน  คือ  บวก
จ านวนที่อยูํในหลักเดียวกันเข๎า
ด๎วยกัน 
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4 การลบจ านวนที่
ผลลัพธ๑และตัวตั้งไมํ
เกิน 100 

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 

การหาผลลบของจ านวนสองจ านวน
ให๎น าจ านวนที่อยูํในหลักเดียวกันมา
ลบกัน  โดยลบในหลักหนํวยกํอนแล๎ว
จึงลบในหลักสิบการลบจ านวนที่มีผล
ลบและตัวตั้งไมํเกิน 100  ถ๎าจ านวน
ในหลักหนํวยของตัวตั้งน๎อยกวํา
จ านวนในหลักหนํวยของตัวลบให๎
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ค 6.1  ป.2/6 กระจายตัวตั้งออกมา 1  สิบ  แล๎ว
น ามารวมกับจ านวนในหลักหนํวยของ
ตัวตั้ง ผลลบมีความสัมพันธ๑กับการ
บวก คือ  ผลลบของจ านวนสอง
จ านวนใด ๆ  เมื่อบวกกับตัวลบจะ
เทํากับตัวตั้ง 

5 โจทย๑ป๓ญหาการบวก   
การลบจ านวนนับที่
ผลลัพธ๑และตัวตั้งไมํ
เกิน 100 
 

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 
ค 6.1  ป.2/6 

โจทย๑ป๓ญหาการบวก การลบที่มี
ผลบวกไมํเกิน 100 การหาค าตอบ
ต๎องตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบที่ได๎ 
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6 การวัดความยาว ค 2.1  ป.2/1   
ค 2.2  ป.2/1   
ค 6.1  ป.2/3   
ค 6.1  ป.2/4   
ค 6.1  ป.2/5 

เมตร  เซนติเมตร เป๕นหนํวย
มาตรฐานที่ใช๎บอกความยาว ความ
สูง และระยะทาง และการแก๎ ป๓ญหา
เกี่ยวกับการวัดความยาว  สามารถ
ท าได๎หลายวิธี      
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7 การบวก การลบ 
จ านวนนับที่ตัวตั้ง
และผลลัพธ๑ไมํเกิน 
1,000 

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 
ค 6.1  ป.2/6 

การหาผลบวกของจ านวนสอง
จ านวน ให๎น าจ านวนที่อยูํในหลัก
เดียวกันมาบวกกัน   
ถ๎าผลบวกของจ านวนในหลักใด เป๕น
สองหลักให๎ทดจ านวนที่ครบสิบไป
รวมกับจ านวนที่อยูํในหลักถัดไปทาง
ซ๎ายมือ เมื่อสลับที่กันผลบวกยังคง
เทํากัน และการบวกจ านวนสาม
จ านวนใช๎วิธีการเดียวกับการบวก
จ านวนสองจ านวน  การหาผลลบ
ของจ านวนสองจ านวนให๎น าจ านวน
ที่อยูํในหลักเดียวกันมาลบกัน การ
ลบจะมีการกระจายจาก 
หลักสิบไปหลักหนํวย เมื่อจ านวนใน
หลักหนํวยของตัวตั้งน๎อยกวําจ านวน
ในหลักหนํวยของตัวลบ และจะมีการ
กระจายจากหลักร๎อยไปหลักสิบ เมื่อ

9  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

จ านวนในหลักสิบของตัวตั้งน๎อยกวํา
จ านวนใน 
หลักสิบของตัวลบ  การลบมี
ความสัมพันธ๑กับ 
การบวกคือ ผลลบของจ านวนสอง
จ านวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบจะ
เทํากับตัวตั้ง 

8 โจทย๑ป๓ญหาการบวก  
การลบที่ผลลัพธ๑และ
ตัวตั้งไมํเกิน 1,000 

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 
ค 6.1  ป.2/6 

โจทย๑ป๓ญหาการบวกและการลบที่มี
ตัวตั้งไมํเกิน 1 ,000 จาก
สถานการณ๑ท่ีก าหนดให๎เป๕นการฝึก 
การสร๎างโจทย๑ป๓ญหา การวิเคราะห๑
โจทย๑ และหาค าตอบได๎อยําง
สมเหตุสมผล 
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9 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 

กิโลกรัม และขีด เป๕นหนํวย
มาตรฐานที่ใช๎บอกน้ าหนัก และการ
แก๎ป๓ญหาการชั่งสามารถท าได๎หลาย
วิธี 
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10 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 

การบวกจ านวนที่เทํากันหลาย ๆ 
จ านวน เขียนแสดงได๎ด๎วยการคูณ
จ านวนสองจ านวน  การคูณจ านวน
สองจ านวนเมื่อสลับที่กันผลคูณยังคง
เทํากัน  จ านวนใด ๆ คูณกับ 1 
ได๎ผลคูณเทํากับจ านวนนั้น  และ
จ านวนใด ๆ คูณกับศูนย๑ได๎ผลคูณ
เทํากับศูนย๑  การเปรียบเทียบการ
คูณ ท าได๎โดยการน าผลคูณของการ
คูณสองกลุํมมาเปรียบเทียบกันโดยใช๎
สัญลักษณ๑ ><หรือ  =  จ านวนสอง
จ านวนที่คูณกันเมื่อสลับที่กันแล๎วผล
คูณยังคงเทําเดิม จ านวนใด ๆ คูณ
กับ 10,20,30,… ,90 สามารถหา
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลคูณได๎โดยคูณจ านวนนับกับ 
1,2,3,… ,9 ตามล าดับแล๎วเติม 0 
หนึ่งตัวตํอท๎าย 

11 การคูณ (ตํอ) 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 

คูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มี
สองหลัก ท าได๎โดยการคูณจ านวนใน
หลักหนํวยกํอน ถ๎าผลคูณในหลัก
หนํวยเป๕นเลขสองหลัก ให๎ทดไปหลัก
สิบ โดยวางเลขหลักหนํวยไว๎ในหลัก
หนํวย แล๎วคูณหลักสิบ น าผลคูณใน
หลักสิบรวมกับตัวทด  โจทย๑ป๓ญหา
การคูณท่ีมีหนึ่งหลักกับจ านวนที่ไมํ
เกินสองหลัก จะต๎องวิเคราะห๑โจทย๑
เพ่ือหาค าตอบพร๎อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบได๎   
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๓๑๐๑      คณิตศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓     เวลา   ๒๐๐   ชั่วโมง 
  

ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ  แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวน
นับไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย๑  พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบโจทย๑ป๓ญหาและ
โจทย๑ป๓ญหาระคนของจ านวนนับ  ไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย๑พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบและสร๎างโจทย๑ได๎   ความยาวเป๕นเมตร  เซนติเมตรและมิลลิเมตร  น้ าหนักเป๕นกิโลกรัม  
กรัมและขีด  ปริมาตรและความจุเป๕นลิตร  มิลลิลิตร  เวลาบนหน๎าป๓ดนาฬิกา(ชํวง  ๕  นาท)ี  
ความสัมพันธ๑ของหนํวยการวัดความยาว  น้ าหนัก  และเวลา  จ านวนเงิน การวัดความยาว  การชั่ง  
การตวง  เงิน  และเวลา  บันทึกรายรับรายจําย  บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ๑ท่ีระบุเวลา  ชนิดของ
รูป  เรขาคณิตสองมิติที่เป๕นสํวนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป๕นรูปเรขาคณิตสามมิติ รูป
เรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่ก าหนดให๎  จุด เส๎นตรง  รังสี   สํวนของเส๎นตรง มุมและ
สัญลักษณ๑  รูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให๎ในแบบตําง ๆ   รูปเรขาคณิตตําง ๆ ที่อยูํในสิ่งแวดล๎อม
รอบตัว  จ านวนและความสัมพันธ๑ในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ๒๕ ทีละ ๕๐   
และลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ๒๕ ทีละ ๕๐   และแบบรูปซ้ า  รูปและความสัมพันธ๑ในแบบรูปของรูป
ที่มีรูปรําง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธ๑กันสองลักษณะ  ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่พบ
เห็นในชีวิตประจ าวัน  ข้อมูลจากแผนภูมิ  รูปภาพ  และแผนภูมิแท่งอย่างง่าย  รูปเรขาคณิตใน
ท้องถิ่น  ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่น  
 โดยเขียน  อําน  เปรียบเทียบ  เรียงล าดับ  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคน  วิเคราะห๑  แสดงวีหาค าตอบ  บอก  แก๎ป๓ญหา  บันทึก  ระบุ  รวบรวม  ใช๎ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑  สื่อสาร  เชื่อมโยง 
 เพื่อให๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑  มุํงม่ันในการท างาน  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  มีความซื่อสัตย๑
สุจริต   
มีความเชื่อม่ันในตนเอง  เห็นคุณคํา และเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ 
ตัวช้ีวัด 

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      ตัวช้ีวัด 
 
 



โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนนับ 
ไมํเกิน  
100,000 

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 

จ านวนนับไมํเกิน 100,000 เป๕น
จ านวนนับที่ไมํเกินห๎าหลัก ซึ่ง
สามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง
จ านวนได๎เลขโดดที่อยูํในหลัก
ตํางกันจะมีคําตํางกัน              
การเขียนตัวเลขในรูปกระจายเป๕น
การแสดงจ านวนในรูปการบวกคํา
ของเลขโดดในแตํละหลักจ านวน
สองจ านวนที่มีหลายหลัก เมื่อ
น ามาเปรียบเทียบกันอาจมีคํา
เทํากัน หรือจ านวนหนึ่งมากกวําอีก
จ านวนหนึ่งหรือ จ านวนหนึ่งน๎อย
กวําอีกจ านวนหนึ่ง  การเรียงล าดับ
จ านวนท าได๎โดยเปรียบเทียบ
จ านวนทีละคํู แล๎วเรียงล าดับ
จ านวนจากน๎อยไปมาก หรือจาก
มากไปน๎อย 
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2 การนับเพ่ิม  
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 

แบบรูปของจ านวนนับ เป๕นชุดของ
จ านวนที่มีความสัมพันธ๑กันอยํางใด
อยํางหนึ่ง กรณีแบบรูปของจ านวน
นับที่เพ่ิมทีละ 3 เพ่ิมทีละ 4 เพิ่มที
ละ 25 และเพ่ิมทีละ 50 จะเป๕น
ชุดของจ านวนที่มีความสัมพันธ๑กัน
โดยการนับเพิ่มทีละ 3 เพ่ิมทีละ 4 
เพ่ิมทีละ 25 และเพ่ิมทีละ 50 
กรณีแบบรูปของจ านวนนับที่ลดลง
ทีละ 3 ลดลงทีละ 4  ลดลงทีละ 5 
ลดลงทีละ 25 และลดลงทีละ 50  
จะเป๕นชุดของจ านวนที่มี
ความสัมพันธ๑กันโดยการนับลดลงที
ละ 3 ลดลงทีละ 4 ลดลงทีละ 5 
ลดลงทีละ 25 และลดลงทีละ 50 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

แบบรูปของรูปเรขาคณิตเป๕นการ
เรียง ล าดับความสัมพันธ๑ของรูป
เรขาคณิตแบบรูปซ้ าเป๕นการแสดง
ความสัมพันธ๑ ของจ านวนที่มี            
การเรียงล าดับเป๕นชุด ๆ โดยแตํละ
ชุดจะมี การเรียงล าดับที่เหมือนกัน 
ความรู๎นี้ไปใช๎เป๕นพื้นฐานในการ
เรียนคณิตศาสตร๑และใช๎ในชีวิต 
ประจ าวัน 

3 การบวกจ านวน 
ที่มีผลลัพธ๑ 
ไมํเกิน 
100,000 

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
  

การบวกจ านวนที่มีหลายหลัก 
ผลบวกหาได๎จากการน าจ านวนที่
อยูํในหลักเดียวกันบวกกัน เมื่อ
ผลบวกในหลักใดได๎เป๕นสองหลัก 
ให๎ทดจ านวนในหลักสิบ ไปรวมกับ
ผลบวกในหลักถัดไปทางซ๎ายมือ 
จ านวนสองจ านวนที่น ามาบวกกัน 
สามารถสลับที่กันได๎ โดยที่ผลบวก
ยังคงเดิม การบวกจ านวนสาม
จ านวน อาจหาผลบวกของสอง
จ านวนแรกกํอน แล๎วบวกกับ
จ านวนที่สาม หรือบวกทีละสาม
จ านวนก็ได๎ กรบวนการแก๎โจทย๑
ป๓ญหา ๔ ขั้นตอน คือ ท าความ
เข๎าใจโจทย๑ วางแผน ลงมือท า และ
ตรวจสอบ ใช๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
การบวกได๎ นักเรียนสามารถน า
ความรู๎นี้ไปใช๎แก๎โจทย๑ป๓ญหาการ
บวกจ านวนตําง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
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4 การลบจ านวน 
ที่มีตัวตั้งไมํเกิน 
100,000 

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,  

การลบจ านวนสองจ านวน เป๕นการ
หักออก จากจ านวนหนึ่งแล๎วหา
จ านวนที่เหลือ การลบจ านวนที่มี
หลายหลัก ท าได๎โดยลบเลขโดดใน
หลักเดียวกันเมื่อเลขโดดในหลักใด
ของตัวตั้งน๎อยกวําตัวลบให๎กระจาย
ตัวตั้งจากหลักที่อยูํถัดไปทาง
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

        ป.3/6
  

ซ๎ายมือมารวมกับตัวตั้งเดิมแล๎วจึง
ลบกัน การบวกและการลบมี
ความสัมพันธ๑กันโดยผลลบของ
จ านวนสองจ านวนใด ๆ เมื่อรวม
กับตัวลบจะมีคําเทํากับตัวตั้ง 
กระบวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้น
คือ ท าความเข๎าใจโจทย๑ วางแผน 
ลงมือท า และตรวจสอบใช๎ในการ
แก๎โจทย๑ป๓ญหาการลบ และโจทย๑
ป๓ญหาการบวก ลบระคนได๎ การ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ              
การบวกและการลบ ต๎องสร๎างให๎มี
ข๎อมูลเพียงพอที่จะหาค าตอบ และ
สิ่งที่ถามต๎องมีความชัดเจน 

5 การบวก ลบ
ระคนจ านวน 
ที่มีผลลัพธ๑และ
ตัวตั้งไมํเกิน 
100,000 

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
  

การหาผลลัพธ๑ของโจทย๑การบวก
ลบระคน จะต๎องหาผลลัพธ๑ใน
วงเล็บกํอนการบวกลบจ านวน
หลายๆ จ านวน ต๎องหาผลลัพธ๑ใน
วงเล็บกํอนแล๎วจึงน าไปบวกหรือ
ลบกับจ านวนอื่นกระบวนการแก๎
โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้นคือ ท าความ
เข๎าใจโจทย๑ วางแผน ลงมือท า และ
ตรวจสอบ ใช๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
การลบ และโจทย๑ป๓ญหาการบวก 
ลบระคนได๎ การสร๎างโจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับการบวกและการลบ ต๎อง
สร๎างให๎มีข๎อมูลเพียงพอที่จะหา
ค าตอบ และสิ่งที่ถามต๎องมีความ
ชัดเจน นักเรียนสามารถน าความรู๎
เรื่องการลบไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได ๎
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6 แผนภูมิภาพ
และแผนภูมิ
แทํง 

ค 5.1 ป.3/1,  
        ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1,  
        ป.3/2, 
        ป.3/3,  

ข๎อมูลเป๕นข๎อเท็จจริงของสิ่งที่สนใจ
ซึ่งได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูล
อาจเป๕นทั้งข๎อความและตัวเลขการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลอาจใช๎วิธีสังเกต
สอบถามสัมภาษณ๑ทดลองหรือ

9  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

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

รวบรวมจากทะเบียนก็ได๎การ
น าเสนอข๎อมูลอาจใช๎ตารางซึ่งเป๕น
การจัดกลุํมหรือหมวดหมูํของข๎อมูล
ท าให๎อํานข๎อมูลได๎งํายขึ้น  ชัดเจน
และรวดเร็ว แผนภูมิรูปภาพเป๕น
การใช๎รูปภาพแสดงจ านวนหรือ
ปริมาณของสิ่งตําง ๆ โดยรูปภาพที่
แทนสิ่งเดียวกันต๎องเป๕นรูปภาพที่
เหมือนกันและมีขนาดเทํากัน
แผนภูมิแทํงเป๕นการใช๎รูปสี่เหลี่ยม
มุมฉากแสดงจ านวนหรือปริมาณ
ของสิ่งตําง ๆ โดยให๎ความสูงหรือ
ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แตํละรูป แสดงจ านวนแตํละ
รายการรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูป
ต๎องมีความกว๎างเทํากันและเริ่มต๎น
จากระดับเดียวกันที่ศูนย๑ 

7 การวัดความ
ยาว 

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

เมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร 
เป๕นหนํวยการวัดความยาว
มาตรฐาน การเลือกเครื่องมือ 
ที่ใช๎วัดความยาว และหนํวยการวัด
ความยาวที่เหมาะสม จะให๎วัด
ความยาวของสิ่งตําง ๆ ได๎อยําง
ถูกต๎อง การเปรียบเทียบความยาว 
ถ๎าหนํวยตํางกันต๎องเปลี่ยนหนํวย
ให๎เป๕นหนํวยเดียวกันกํอน
เปรียบเทียบหนํวยการวัดความยาว  
กระบวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้น 
คือ ท าความเข๎าใจโจทย๑ วางแผน 
ลงมือท า และตรวจสอบ ใช๎ในการ
แก๎โจทย๑ป๓ญหาการวัดความยาว
นักเรียนสามารถน าความรู๎นี้ 
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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8 เวลา ค 2.1 ป.3/4,  
        ป.3/5 
ค 2.2 ป.3/1,  

นาฬิกาที่บอกเวลาโดยใช๎เข็ม เข็ม
สั้นบอกเวลาเป๕นชั่วโมง เข็มยาว
บอกเวลาเป๕นนาที ตัวเลขบน
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

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

หน๎าป๓ดนาฬิกาใช๎อํานเวลาทั้ง
กลางวันและกลางคืน การเขียน
บอกเวลาโดยใช๎จุด ตัวเลขที่อยูํ
หน๎าจุดบอกเวลาเป๕นนาฬิกา ตัว
เลขที่อยูํหลังจุดบอกเวลาเป๕นนาที 
หนํวยเวลา นาที ชั่วโมง วัน 
สัปดาห๑ เดือนและปี มี
ความสัมพันธ๑กัน 

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

กิโลกรัม กรัม และขีด เป๕นหนํวย
การชั่งมาตรฐานเครื่องชั่งมีหลาย
ชนิด ต๎องเลือกเครื่องชั่งหนํวยการ
ชั่งที่เหมาะสม และชั่งได๎ถูกวิธี จึง
จะได๎ผลการชั่ง ที่ถูกต๎อง ลิตร และ
มิลลิลิตรเป๕นหนํวยที่ใช๎บอก
ปริมาณของของเหลว หรือเป๕น
หนํวยที่ใช๎บอกปริมาตร เครื่องมือ
ส าหรับการตวงมีหลายชนิด ในการ
ตวงต๎องเลือกเครื่องตวง  หนํวย
การตวงให๎เหมาะสม และตวงให๎ถูก
วิธี จึงจะได๎ผลตวงที่ถูกต๎อง การ
เปรียบเทียบน้ าหนัก ปริมาตรและ
ความจุถ๎าหนํวยตํางกันต๎องเปลี่ยน
หนํวยให๎เป๕นหนํวยเดียวกันกํอน
การเปรียบเทียบการชั่งมี
ความสัมพันธ๑กัน สามารถเปลี่ยน
หนํวยกันได๎ กระบวนการแก๎โจทย๑
ป๓ญหา 4 ขั้น  คือ ท าความเข๎าใจ
โจทย๑ วางแผน ลงมือท า และ
ตรวจสอบ  ใช๎ในการแก๎โจทย๑
ป๓ญหาการชั่งและการตวงได๎ 
นักเรียนสามารถน าความรู๎นี้ไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ 

9  

10 การตวง ค 2.1  ป.3/2,  
        ป.3/3, 
        ป.3/5 
ค 2.2  ป.3/1 

ลิตรและมิลลิลิตรเป๕นหนํวยที่ใช๎
บอกปริมาณของของเหลว หรือ
เป๕นหนํวยที่ใช๎บอกปริมาตร 
เครื่องมือส าหรับการตวงมีหลาย

7  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

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

ชนิด ในการตวงต๎องเลือกเครื่อง
ตวง  หนํวยการตวงให๎เหมาะสม 
และตวงให๎ถูกวิธี จึงจะได๎ผลตวง          
ที่ถูกต๎อง การเปรียบเทียบน้ าหนัก 
ปริมาตรและความจุถ๎าหนํวย
ตํางกันต๎องเปลี่ยนหนํวยให๎เป๕น
หนํวยเดียวกันกํอนการ
เปรียบเทียบ การชั่ง มี
ความสัมพันธ๑กัน สามารถเปลี่ยน
หนํวยกันได๎ กระบวนการแก๎โจทย๑
ป๓ญหา 4 ขั้น  คือ ท าความเข๎าใจ
โจทย๑ วางแผน ลงมือท า และ
ตรวจสอบ  ใช๎ในการแก๎โจทย๑
ป๓ญหาการชั่งและการตวงได๎ 
นักเรียนสามารถน าความรู๎นี้ไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ 

11 การคูณจ านวน
หนึ่งหลักกับ
จ านวนไมํเกินสี่
หลัก 

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 

การบวกจ านวนที่เทํากันหลาย ๆ 
จ านวนอาจแสดงได๎ด๎วยการคูณ
จ านวนสองจ านวน จ านวนใดคูณกับ
ศูนย๑หรือศูนย๑คูณกับจ านวนใด ผล
คูณจะเป๕นศูนย๑ จ านวนใด ๆ คูณกับ
หนึ่งผลคูณจะเทํากับจ านวนนั้น การ
คูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไมํ
เกินสี่หลักท าได๎โดยการคูณทีละหลัก 
เริ่มจากหลักหนํวยแล๎วจึงคูณหลัก
ถัดไปทางซ๎ายมือตามล าดับ เมื่อผล
คูณในหลักใดเป๕นจ านวนสองหลัก 
ให๎ทดไปอีกหนึ่งหลักทางซ๎ายมือ 
กระบวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้น 
คือ ท าความเข๎าใจโจทย๑ วางแผน ลง
มือท า และตรวจสอบ ใช๎ในการแก๎
โจทย๑ป๓ญหาการคูณได๎ความรู๎
น าไปใช๎ในการแก๎ป๓ญหาการคูณ
จ านวนตําง ๆ ในชีวิต ประจ าวันได๎ 

18  

12 การคูณจ านวน
สองหลักกับ

ค 1.2 ป.3/1,  
         ป.3/2 

การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวน
สองหลักให๎น าเลขโดดในแตํละหลัก

10  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

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

ของตัวคูณไปคูณเลขโดดในแตํละ
หลักของตัวตั้งแล๎วน าผลคูณที่ได๎มา
บวกกัน กระบวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา 
4 ขั้น คือ ท าความเข๎าใจโจทย๑ 
วางแผน ลงมือท า และตรวจสอบ  
ใช๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาการคูณและ
การแก๎ป๓ญหา  การคูณจ านวนตําง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันได๎ 

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 

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  

16  

14 โจทย๑ป๓ญหา 
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 

กระบวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้น 
คือ ท าความเข๎าใจโจทย๑ วางแผน ลง
มือท า และตรวจสอบ   ใช๎ในการแก๎
โจทย๑ป๓ญหาการการและแก๎ป๓ญหา  
ในชีวิตประจ าวันได ๎

10  

15 เงิน 
 

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 

การเขียนจ านวนเงินโดยใช๎จุด ตัว
เลขที่อยูํหน๎าจุดบอกจ านวนเงิน
เป๕นบาท ตัวเลขที่อยูํหลังจุดบอก
จ านวนเงินเป๕นสตางค๑กระบวนการ
แก๎โจทย๑ป๓ญหา 4 ขั้นคือ ท าความ
เข๎าใจโจทย๑ วางแผน ลงมือท า และ
ตรวจสอบใช๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับเงินได๎ 
 

6  

16 บันทึกรายรับ ค 2.1 ป.3/6 การเขียนบันทึกรายรับ รายจํายจะ 5  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

รายจําย 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 

ชํวยให๎ตรวจสอบความสมดุลของ
รายรับ-รายจํายในชีวิตประจ าวันได๎   

17 รูปเรขาคณิต 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 
 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ เป๕นรูป
เรขาคณิตที่เป๕น 
รูปแบน ไมํมีความหนาหรือความ
ลึก รูปเรขา คณิตสามมิติเป๕นรูป
เรขาคณิตที่มีความกว๎าง ความยาว 
และความลึกหรือความสูงและมีรูป
เรขาคณิตสองมิติเป๕นสํวนประกอบ 
การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดย
ใช๎แบบของรูปชํวยให๎เขียนรูป
เรขาคณิต-สองมิติได๎ถูกต๎องและ
รวดเร็วขึ้นรอยที่เกิดจากการน ารูป
มาพับครึ่งแล๎วท าให๎แตํละข๎างของ  
รอยพับทับกันสนิทเรียกรอยพับนี้
วําแกนสมมาตร 

10  

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 
 

จุดเขียนแทนด๎วยสัญลักษณ๑ (.)สํวน
ของเส๎นตรงมีจุดปลายทั้งสองข๎าง 
เขียนแทนด๎วยสัญลักษณ๑เส๎นตรงไมํ
มีจุดปลายเขียนแทนด๎วยสัญลักษณ๑
รังสีเป๕นสํวนหนึ่งของเส๎นตรงที่มีจุด
ปลายเพียงหนึ่งจุด เขียนแทนด๎วย
สัญลักษณ๑ มุมเกิดจากรังสีสองเส๎น
ที่มีจุดปลายรํวมกัน   ^  เป๕น
สัญลักษณ๑แทนมุม ความรู๎นี้เป๕น
พ้ืนฐาน  ในการเรียนคณิตศาสตร๑
ตํอไป และใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

9  

19 การบวก ลบ 
คูณ หารระคน 

ค 1.2 ป.3/1,  
        ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1,  

การหาค าตอบของโจทย๑การบวก
ลบระคน ให๎หาผลลัพธ๑ของจ านวน
ที่อยูํในวงเล็บกํอน แล๎วจึงน า

15  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

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

ผลลัพธ๑ที่ได๎มาบวกหรือลบกับ
จ านวนที่เหลือ การแก๎โจทย๑ป๓ญหา 
ต๎องท าความเข๎าใจและวิเคราะห๑
โจทย๑ ถึงสิ่งที่โจทย๑ก าหนดให๎ สิ่งที่
โจทย๑ถาม จากนั้นวางแผน
แก๎ป๓ญหาโจทย๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๕๑๐๑      คณิตศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕     เวลา   ๒๐๐   ชั่วโมง 
    

ศึกษาเศษสํวนจ านวนคละ และทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง เศษสํวนและทศนิยมไมํเกินสอง
ต าแหนํง เศษสํวนในรูปทศนิยมและร๎อยละ  ร๎อยละในรูปเศษสํวน  และทศนิยม  ทศนิยมในรูป
เศษสํวนและร๎อยละ   เศษสํวนพร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  ทศนิยมที่ค าตอบ
เป๕นทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบโจทย๑ป๓ญหาและ
โจทย๑ป๓ญหาระคนของจ านวนนับเศษสํวน  ทศนิยมและร๎อยละ  พร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ    และสร๎างโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับจ านวนนับได๎  คําประมาณใกล๎เคียง  
จ านวนเต็มสิบ  เต็มร๎อย และเต็มพันและน าไปใช๎ได๎  ความสัมพันธ๑ของหนํวย  การวัด  ปริมาตรหรือ
ความจุ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม   มุมฉาก   และรูป
สามเหลี่ยม  ขนาดของมุม  ปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  พ้ืนที่ความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก    และรูปสามเหลี่ยม ลักษณะรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตําง ๆ    ความสัมพันธ๑รูป
สี่เหลี่ยม 
ชนิดตําง ๆ   ลักษณะสํวนประกอบความสัมพันธ๑รูปสามเหลี่ยมชนิดตําง ๆ   การสร๎างมุมโดยใช๎โปร
แทรกเตอร๑   การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยม  รูปวงกลม  การสร๎างเส๎นขนานโดยใช๎ไม๎
ฉาก  จ านวนและความสัมพันธ๑ในแบบรูปของจ านวนที่ก าหนดให๎  แผนภูมิแทํงที่มีการยํนระยะของ
เส๎นแสดงจ านวนข๎อมูลจากแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ  เหตุการณ๑ที่ก าหนดให๎เกิดขึ้นอยํางแนํนอน  
หรืออาจจะเกิดขึ้น  หรือไมํก็ได๎              ไมํเกิดขึ้นแนํนอน  การวัดความยาวในท้องถิ่น 
 โดยเขียน  อําน  เปรียบเทียบ  เรียงล าดับ  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  มุํงม่ันในการท างาน  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  มีความซื่อสัตย๑
สุจริต  มีความเชื่อมม่ันในตนเอง  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      
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รวมทั้งหมด   ๒๙  ตัวช้ี 



โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนนับ 
และ การบวก 
การลบ การ
คูณ การหาร 

ค 1.2  ป.5/3 
ค 1.3  ป.5/1 
ค 6.1  ป.5/1-2 
         ป.5/4-5 

การน าจ านวนไปใช๎บางครั้งอาจใช๎
คําประมาณใกล๎เคียงจ านวนเต็มสิบ เต็ม
ร๎อย เต็มพันเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
การหาผลลัพธ๑ของโจทย๑ให๎ด าเนินการทาง
คณิตศาสตร๑เพื่อหาค าตอบ และการแก๎
โจทย๑ป๓ญหา ต๎องอํานโจทย๑ให๎เข๎าใจ
วิเคราะห๑โจทย๑ วางแผนแก๎โจทย๑ป๓ญหา 
แล๎วจึงแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ พร๎อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบจ านวนมีความเก่ียวข๎องกับ
ชีวิตประจ าวันเป๕นอยํางมากสามารถน าไป
สร๎างผลงานและน าเสนอผลงานได๎อยําง
ถูกต๎องเหมาะสม 
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2 มุม ค 2.1  ป.5/4 
ค 3.2  ป.5/1 
ค 6.1  ป.5/4-5 

มุมชนิดตําง ๆ สามารถใช๎โปรแทรกเตอร๑
วัดหาขนาดของมุมและสร๎างมุมตามที่
ต๎องการได ๎
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3 เส๎นขนาน ค 3.2  ป.5/3 
ค 6.1  ป.5/4 
          ป.5/6 

การสร๎างเส๎นขนานให๎ผํานจุดที่ก าหนดให๎
สามรถสร๎างได๎โดยใช๎ไม๎ฉาก เส๎นตรงที่
เป๕นเส๎นคูํขนานกันเขียนในรูปสัญลักษณ๑
ทางคณิตศาสตร๑โดยใช๎เครื่องหมาย //
ความรู๎เรื่องเส๎นขนานสามรถน าไป
เชื่อมโยงกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ 
และน าไปสร๎างสรรค๑ผลงานพร๎อมทั้ง
น าเสนอผลงานที่สร๎างขึ้นได๎ เชํนการสร๎าง 
สิ่งประดิษฐ๑ตําง ๆ ที่มีสํวนประกอบของ
เส๎นขนาน ได๎แกํ  การน าวัสดุเหลือใช๎ที่มี
สํวนประกอบของเส๎นขนานมาสร๎างเป๕น
ของเลํนหรือของใช๎ของตกแตํง 

3  

4 สถิติและความ
นําจะเป๕น
เบื้องต๎น 

ค 5.1  ป.5/1-2 
ค 6.1  ป.5/4-6 
 

การเขียนแผนภูมิแทํงที่มีการยํนระยะของ
เส๎นแสดงจ านวนและอํานข๎อมูลจาก
แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบสามารถเชื่อมโยง
ความรู๎ทางคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืน ๆ 
โดยใช๎ภาษาและสัญลักษณ๑ทาง

7  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

คณิตศาสตร๑ในการสื่อสาร น าเสนอให๎เห็น
ถึงวิธีการแก๎ป๓ญหา การให๎เหตุผลที่
หลากหลายและมีความคิดสร๎างสรรค๑   

5 เศษสํวน ค 1.1  ป.5/1-2 
ค 6.1  ป.5/3-5 

เศษสํวนแท๎ เป๕นเศษสํวนที่มีตัวเศษน๎อย
กวําตัวสํวน  เศษเกิน เป๕นเศษสํวนที่ตัว
เศษเทํากับหรือมากกวําตัวสํวน  จ านวน
คละ เป๕นเศษสํวนที่มีตัวเศษมากกวําตัว
สํวนและสามารถเขียนในรูปของจ านวน
นับกับเศษสํวนแท๎  เศษสํวนที่ตัวสํวนหาร
ตัวเศษได๎ลงตัว เศษสํวนนั้นสามารถเขียน
ให๎อยูํในรูปของจ านวนนับได๎  การเขียน
เศษเกินในรูปจ านวนคละ ท าได๎โดยน าตัว
สํวนไปหารตัวเศษ ผลหารที่ได๎จะเป๕น
จ านวนนับ เศษที่เหลือเป๕นตัวเศษ โดยมี
ตัวสํวนคงเดิม  การเขียนจ านวนคละใน
รูปเศษเกิน หาตัวเศษได๎โดยน าตัวสํวนไป
คูณจ านวนนับ แล๎วบวกกับตัวเศษโดยที่
ตัวสํวนคงเดิม  เศษสํวนใด ๆ เมื่อน า
จ านวนที่เทํากันที่ไมํใชํศูนย๑มาคูณท้ังตัว
เศษและตัวสํวน หรือหารทั้งตัวเศษและตัว
สํวน คําของเศษสํวนนั้นยังคงเทําเดิม  
เศษสํวนที่ไมํสามารถหาจ านวนนับใด ๆ ที่
มากกวํา 1 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวสํวน
ได๎ลงตัว เรียกวํา เศษสํวนอยํางต่ า  การ
เปรียบเทียบเศษสํวนอาจใช๎การเขียนรูป
มาชํวยในการพิจารณา หรืออาจใช๎การ
แปลงเศษสํวนให๎มีตัวสํวนเทํากัน แล๎วจึง
น ามาเปรียบเทียบกัน โดยอาศัยหลักท่ีวํา 
เศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากัน เศษสํวนที่ตัว
เศษมากกวํา จะมีคํามากกวํา 
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6 การบวก การ
ลบ การคูณ 
การหาร
เศษสํวน 

ค 1.2  ป.5/1 
         ป.5/3 
ค 6.1  ป.5/1 
         ป.5/3-5 

จ านวนนับคูณกับตัวเศษ  โดยตัวสํวนคง
เดิม  การคูณเศษสํวนด๎วยเศษสํวน  ให๎น า
ตัวเศษคูณตัวเศษ  และน าตัวสํวนคูณตัว
สํวน การหารเศษสํวนด๎วยจ านวนนับ อาจ
คิดได๎จากการคูณเศษสํวนที่เป๕นตัวตั้งกับ
สํวนกลับของจ านวนนับนั้น การหาร
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

จ านวนนับด๎วยเศษสํวน อาจคิดได๎จาก
การคูณจ านวนนับที่เป๕นตัวตั้งกับสํวนกลับ
ของเศษสํวนที่เป๕นตัวหาร การหาร
เศษสํวนด๎วยเศษสํวน อาจคิดได๎จากการ
คูณเศษสํวนที่เป๕นตัวตั้งกับสํวนกลับของ
เศษสํวนที่เป๕นตัวหาร การบวก ลบ คูณ
ระคนของเศษสํวน  ให๎หาผลลัพธ๑ใน
วงเล็บกํอน  แล๎วจึงน าไปบวก ลบ หรือ
คูณกับจ านวนนอกวงเล็บ การแก๎โจทย๑
ป๓ญหา ต๎องวิเคราะห๑โจทย๑วําโจทย๑ก าหนด
สิ่งใดมาให๎ โจทย๑ต๎องการให๎หาสิ่งใด และ
ต๎องหาค าตอบโดยวิธีใด 

7 ทศนิยม ค 1.1  ป.5/1-3 
ค 1.2  ป.5/1-2 
ค 6.1  ป.5/3-5 

ทศนิยมเป๕นสัญลักษณ๑ใช๎เขียนแทน
จ านวน  การอํานตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ตัว
เลขที่อยูํหน๎าจุดอํานแบบจ านวนนับ 
ตัวเลขหลังจุดอํานแบบเรียงตัว  เลขโดด
หลังจุดทศนิยมตัวแรก เรียกวํา ทศนิยม
ต าแหนํงที่หนึ่ง  เลขโดดหลังจุดทศนิยม
ตัวที่สอง เรียกวํา ทศนิยมต าแหนํงที่สอง   
จ านวนนับสามารถเขียนในรูปทศนิยมได๎  
คําประจ าหลักของทศนิยมต าแหนํงที่หนึ่ง
คือ 
1

10
หรือ0.1คําประจ าหลักของทศนิยมต าแหนํงที่สองคือ 

1

100
หรือ0.01   

การเขียน แสดงทศนิยมใด ๆ ในรูป
กระจายเป๕นการเขียนในรูปการบวกคํา
ของเลขโดดในหลักตําง ๆของทศนิยมนั้น 
ทศนิยมสองจ านวนเมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กันจะเทํากัน มากกวํากันหรือน๎อยกวํากัน
อยํางใดอยํางหนึ่งเพียงอยํางเดียวเทํานั้น 
ทศนิยมสามารถเขียนในรูปทศนิยมและ
ทศนิยมสามารถเขียนในรูปทศนิยม  โดย
เชื่อมโยงความรู๎ทางคณิตศาสตร๑กับ
ศาสตร๑อื่น ๆ ใช๎ภาษาและสัญลักษณ๑ทาง
คณิตศาสตร๑ในการสื่อสาร พร๎อมทั้งน า
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑
และเทคโนโลยีในการแก๎ป๓ญหาที่

10  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

หลากหลายได๎อยํางเหมาะสม 
7 ทศนิยม ค 1.1  ป. 5/1 

ค 1.1  ป. 5/2 
ค 1.1  ป. 5/3 
ค 1.2  ป. 5/2 
ค 1.2  ป. 5/3 
ค 6.1  ป. 5/1 
ค 6.1  ป. 5/2 
ค 6.1  ป. 5/3 
ค 6.1  ป. 5/4 
ค 6.1  ป. 5/5 
 

ทศนิยมเป๕นการเขียนแสดงจ านวน โดยใช๎  
. คั่นตัวเลข ทศนิยมหนึ่งต าแหนํง มี
ตัวเลขหลังจุดทศนิยมหนึ่งตัว ตัวเลขหลัง
จุดทศนิยมแสดงจ านวนที่เปรียบเทียบกับ
จ านวนเต็ม 10 สํวน ทศนิยมสอง
ต าแหนํง มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมสองตัว 
ตัวเลขหลังจุดทศนิยมแสดงจ านวนที่
เปรียบเทียบกับจ านวนเต็ม 100 สํวน 
การอํานทศนิยม    ตัวเลขที่อยูํหน๎าจุด
อํานแบบจ านวนนับ ตัวเลขหลังจุดอําน
แบบเรียงตัวจากซ๎ายไปขวา จ านวนนับ
สามารถเขียน ในรูปทศนิยมได๎ การเขียน
ทศนิยมในรูปกระจาย เป๕นการเขียนจ านวน
ในรูปการบวกคําของเลขโดดในหลักตําง ๆ 
ของทศนิยมนั้นและเมื่อน าทศนิยมสอง
จ านวนมาเปรียบเทียบกัน จะมีคําเทํากัน 
มากกวํากัน หรือน๎อยกวํากัน เพียงอยําง
ใดอยํางหนึ่งเทํานั้น 
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8 การบวก การ
ลบ การคูณ
ทศนิยม 

ค 1.2  ป. 5/2 
ค 1.2  ป. 5/3 
ค 4.1  ป. 5/1 
ค 6.1  ป. 5/1  
ค 6.1  ป. 5/2 
ค 6.1  ป. 5/3 
 

การบวก การลบทศนิยมใช๎หลักการ
เดียวกับการบวก การลบจ านวนนับ 
กลําวคือ การบวกทศนิยมน าจ านวนที่อยูํ
ในหลักเดียวกันมาบวกกัน ถ๎าผลบวกใน
หลักใดเป๕นสองหลักให๎ทดจ านวนที่ครบ
สิบไปรวมกับผลบวกของจ านวนในหลัก
ถัดไปทางซ๎ายมือ การลบทศนิยม น า
จ านวนที่อยูํในหลักเดียวกันมาลบกัน ถ๎า
เลขโดดในหลักใดของตัวตั้งน๎อยกวําเลข
โดดในหลักนั้นของตัวลบ จะต๎องกระจาย
ตัวตั้งจากหลักที่อยูํถัดไปทางซ๎ายมือมา
รวมกับจ านวนในหลักนั้น การคูณทศนิยม
อาจท าได๎โดยเขียนการคูณให๎อยูํในรูปการ
บวกทศนิยมนั้นซ้ า ๆ กัน แล๎วใช๎หลักการ
บวกทศนิยม หรือน าจ านวนนับไปคูณ
ทศนิยมทีละหลัก จากขวาไปซ๎าย แล๎วใสํ
จุดทศนิยมที่ผลลัพธ๑ให๎จ านวนต าแหนํง
ของทศนิยมที่เป๕นผลลัพธ๑ เทํากับจ านวน
ต าแหนํงของทศนิยมที่เป๕นตัวตั้ง 

14  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

9 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 
 

  การเปรียบเทียบจ านวนตําง ๆ กับ 100 
สามารถเขียนได๎ในรูปร๎อยละ และเมื่อ
เขียนในรูปเศษสํวนจะมีตัวสํวนเป๕น 100 
การแก๎โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละ อาจท าได๎โดย
ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางศ๑ หรือใช๎
ความรู๎ เรื่องเศษสํวนของจ านวนนับมา
ชํวย โดยต๎องวิเคราะห๑ โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละ
ในสถานการณ๑ตําง ๆรวมถึง โจทย๑ป๓ญหา
ร๎อยละเก่ียวกับการหาก าไร  ขาดทุน  
การลดราคาและการหาราคาขายและ
แสดงวิธีหาค าตอบของ โจทย๑ป๓ญหาพร๎อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

20  

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 
 

 รูปสี่เหลี่ยมเป๕นรูปเรขาคณิตสองมิติที่
ประกอบด๎วยด๎าน 4 ด๎าน และมุม 4 มุม 
การจ าแนกชนิดของรูปสี่เหลี่ยมพิจารณา
จากความสัมพันธ๑ของด๎านและมุม การ
สร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอาจใช๎ไม๎ฉากหรือ
โพรแทรกเตอร๑ การหาความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมให๎น าความยาวของด๎านทั้ง
สี่ด๎านมาบวกกัน การหาพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากหาได๎โดยวิธีนับตารางหรือ
ใช๎สูตร และการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยม ให๎วิเคราะห๑โจทย๑ให๎เข๎าใจ 
วางแผนการแก๎ป๓ญหา แสดงวิธีท าและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

9  

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

รูปสามเหลี่ยมเป๕นรูปปดที่มีด๎านสามด๎าน
และมีมุมสามมุม มีมุมภายในรวมกันได๎ 
180 องศา ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
จ าแนกตามลักษณะของด๎านและตาม
ลักษณะของมุมซึ่งแตํละชนิดมี
สํวนประกอบคือ มุมที่ฐาน มุมยอดและ
ด๎านประกอบมุมยอด พื้นที่ของรูป
สามเหลี่ยมเป๕นครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่รูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานเดียวกันและสูง
เทํากัน 

14  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

12 รูปวงกลม   ค 3.2  ป. 5/2 
ค 6.1  ป. 5/5  
ค 6.1  ป. 5/6 
 

รูปวงกลมเป๕นรูปบนระนาบที่จุดทุกจุดอยูํ
หํางจากจุดคงท่ี จุดหนึ่งเป๕นระยะหําง
เทํากัน ขอบของรูปวงกลม เรียกวํา เส๎น
รอบวง จุดคงท่ีเรียกวํา จุดศูนย๑กลาง การ
สร๎างรูปวงกลมโดยวงเวียนต๎องอาศัยจุด
ศูนย๑กลางและรัศมี 

5  

13 รูปเรขาคณิต
สามมิติและ
ปริมาตรทรงสี่
เหลียมมุมฉาก 

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

รูปเรขาคณิตสามมิติ มีรูปเรขาคณิตสอง
มิติเป๕นสํวนประกอบ  แตํละชนิดมีรูปรําง
แตกตํางกัน  ส าหรับการหาปริมาตรหรือ
ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได๎จาก
ผลคูณของความกว๎าง ความยาว และ
ความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้น                    

8  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค ๑๖๑๐๑      คณิตศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                       เวลา   ๒๐๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง   เศษสํวน  และทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง   ทศนิยมใน
รูปเศษสํวน เศษสํวนในรูปทศนิยม  เศษสํวนจ านวนคละและทศนิยม   พร๎อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหาระคนของจ านวนนับเศษสํวน  จ านวนคละ  
ทศนิยมและร๎อยละ  พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบและสร๎างโจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับจ านวนนับได๎ คําประมาณใกล๎เคียงจ านวนเต็มหลักตําง ๆ  ของจ านวนนับและน าไปใช๎ได๎  
คําประมาณของทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง  สมบัติการสลับที่  สมบัติการเปลี่ยนหมูํ  และสมบัติการ
แจกแจงในการคิดค านวณ  ห.ร.ม.  และค.ร.น. ของจ านวนนับ  เส๎นทางหรือบอกต าแหนํงของสิ่งตําง 
ๆ โดยระบุทิศทางและระยะทางจริงจากรูปภาพ  แผนที่  และแผนผังพ้ืนที่ของ     รูปสี่เหลี่ยม  ความ
ยาวรอบรูป  และพ้ืนที่ของรูปวงกลม  พ้ืนที่ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม  ปริมาตร
และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  แผนผังแสดงต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ  และแผนผังแสดงเส๎นทาง  
การเดินทาง  ชนิดของรูป  เรขาคณิตสองมิติที่เป๕นสํวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  สมบัติของ
เส๎นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆ  เส๎นตรงคูํใดขนานกัน  การประดิษฐ๑ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม และพีระมิดจากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ  การสร๎างรูปสี่เหลี่ยม
ชนิดตําง ๆ การแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับแบบรูปการเขียนสมการจากสถานการณ๑หรือป๓ญหาและแก๎สมการ
พร๎อมทั้งตรวจค าตอบ  ข๎อมูลจากกราฟเส๎นและแผนภูมิรูปวงกลม  แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบและ
กราฟเส๎น  เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นโดยใช๎ค าที่มีความหมาย  เชํนเดียวกับค าวํา เกิดขึ้นอยํางแนํนอน 
อาจจะเกิดขึ้น หรือไมํก็ได๎ ไมํเกิดขึ้นอยํางแนํนอน  การประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  
กรวย  ปริซึมและพีระมิดที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่น  การเขียนข้อมูลส่วนตัวในโรงเรียนและ
ท้องถิ่นการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  ด้วยทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน  เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับอาชีพในท้องถิ่น 
 โดยเขียน  อําน  เปรียบเทียบ  เรียงล าดับ  บวก  ลบ  คูณ  หารและบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคน  วิเคราะห๑  แสดงวิธี  บอก  ใช๎  หา  อธิบาย  แก๎ป๓ญหา  ประดิษฐ๑  สร๎าง  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑  ภาษาและสัญลักษณ๑ทางคณิตศาสตร๑เชื่อมโยง 
 เพื่อให๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑  มุํงม่ันในการท างาน  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  มีความซื่อสัตย๑
สุจริต  
 มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เห็นคุณคําและเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค ๑.๑   ป ๖/๑  ป ๖/๒  ป ๖/๓  
 ค ๑.๒  ป ๖/๑  ป ๖/๒  
 ค ๑.๓  ป ๖/๑  ป ๖/๒  
 ค ๑.๔  ป ๖/๑  ป ๖/๒  
 ค ๒.๑  ป ๖/๑  ป ๖/๒   ป ๖/๓ 
 ค ๒.๒  ป ๖/๑  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  ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนนับ
และการบวก 
การลบ การ
คูณ และการ
หาร 

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 

การวิเคราะห๑และแสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย๑ป๓ญหาและโจทย๑ป๓ญหาระคน การ
สร๎างโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับจ านวนนับ การ
บอกคําประมาณใกล๎เคียงจ านวนเต็มสิบ 
เต็มร๎อย และเต็มพัน การใช๎สมบัติการ
สลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมูํ และสมบัติ
การแจกแจงในการคิดค านวณและการ
แก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับแบบรูปของจ านวนนับ
โดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย  ใช๎ภาษา
สัญลักษณ๑  และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ให๎เหตุผล  สรุปผล  เชื่อมโยง
ความรู๎ตําง ๆในคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืน 
ๆ  อยํางมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

15  

2 ตัวประกอบ
ของจ านวน
นับ 

ค 1.4  ป.6/2 
ค 6.1  ป.6/1-6 
 

การหา  ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  ของจ านวน
นับโดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย  ใช๎ภาษา
สัญลักษณ๑  และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ให๎เหตุผล  สรุปผล  เชื่อมโยง
ความรู๎ตําง ๆในคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืน 
ๆ  อยํางมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

13  

3 เศษสํวนและ
การบวก  การ
ลบและการ
หารเศษสํวน 

ค 1.1  ป.6/2 
ค 1.2  ป.6/1-2 
ค 6.1  ป.6/1-6 

การเปรียบเทียบ  เรียงล าดับ  บวก  ลบ  
คูณ  หาร  และบวกลบคูณหารระคน
เศษสํวน  จ านวนคละและทศนิยมไมํเกิน
สามต าแหนํง  โดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย  
ใช๎ภาษาสัญลักษณ๑  และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ให๎เหตุผล  
สรุปผล  เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆใน
คณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อื่น ๆ  อยํางมี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

18  

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

การอําน เขียน เปรียบเทียบ เรียงล าดับ
ทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง การประมาณ
ทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง โดยใช๎ความรู๎ 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ 
สามารถเชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ใน

10  



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

คณิตศาสตร๑ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับ
ศาสตร๑อื่น ๆ อยํางมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ 

5 การบวก การ
ลบ การคูณ 
และการหาร
ทศนิยม 

ค 1.2  ป.6/1-2 
ค 1.3  ป.6/2 
ค 6.1  ป.6/1-6 

บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร 
ระคนของเศษสํวน จ านวนคละ และ
ทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง พร๎อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ
วิเคราะห๑และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย๑
ป๓ญหา และโจทย๑ป๓ญหาระคนของจ านวน
นับ เศษสํวน จ านวนคละ ทศนิยม และร๎อย
ละ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ และสร๎างโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
จ านวนนับได ๎การประมาณทศนิยมไมํเกิน
สามต าแหนํง โดยใช๎ความรู๎ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ สามารถ
เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ                            
ในคณิตศาสตร๑ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร๑
กับศาสตร๑อ่ืน ๆ อยํางมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ ให๎เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ  และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม 
และใช๎วิธีที่หลากหลายแก๎ป๓ญหา 

17  

6 เส๎นขนาน ค 3.1  ป.6/3 
ค 6.1  ป.6/1 
         ป.6/4 

การบอกได๎วําเส๎นตรงคูํใดขนานกัน  โดย
ใช๎วิธีการที่หลากหลาย  ใช๎ภาษา
สัญลักษณ๑  และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ให๎เหตุผล  สรุปผล  เชื่อมโยง
ความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑
อ่ืน ๆ  อยํางมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

5  

7 สมการและ
การแก๎สมการ 

ค 4.2  ป.6/1 
ค 6.1  ป.6/1 
         ป.6/3 
         ป.6/5-6 

การเขียนสมการจากสถานการหรือป๓ญหา  
และแก๎สมการพร๎อมทั้งตรวจค าตอบ  โดย
ใช๎วิธีการที่หลากหลาย  ใช๎ภาษา
สัญลักษณ๑  และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ให๎เหตุผล  สรุปผล  เชื่อมโยง
ความรู๎ตําง ๆในคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืน 
ๆ  อยํางมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

10  

7 
(ตํอ) 

สมการและ
การแก๎สมการ 

ค 4.2 ป.6/1 
ค 6.1 ป.6/1 

 สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ๑ท่ีมี
เครื่องหมาย = ซึ่งมีท้ังสมการที่เป๕นจริง

15  



น 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 ค 6.1 ป.6/3 
ค 6.1 ป.6/5 
 

และสมการที่เป๕นเท็จ เรียกตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ๑อ่ืนที่ใช๎แทนจ านวนในสมการวํา
ตัวไมํทราบคําหรือตัวแปร การแก๎สมการ
เป๕นวิธีการหาค าตอบของสมการ โดยหา
จ านวนที่แทนตัวไมํทราบคําหรือ   ตัวแปร
ในสมการแล๎วได๎สมการ  ที่เป๕นจริง การ
แก๎สมการอาจใช๎สมบัติของการเทํากัน
เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และ
การหาร ชํวยหาค าตอบของสมการ 

8 ทิศแผนที่และ
แผนผัง 

ค 2.1 ป.6/1 
ค 2.2 ป.6/3 
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 
 

ทิศหลักท่ีอยูํติดกันท ามุม 90ซึ่งกันและ
กัน มี 4 ทิศ และมีทิศที่อยูํในแนวกึ่งกลาง
ของทิศหลักอีก 4 ทิศ ใช๎   
 
       เป๕นสัญลักษณ๑แสดงทิศเหนือใน
แผนที่ หรือแผนผัง ซึ่งแผนที่ คือ ภาพ ที่
บอกต าแหนํงหรือเส๎นทางการเดินทาง สํวน
แผนผังคือภาพลายเส๎นที่แสดงบริเวณและ
ต าแหนํงของอาคาร สถานที่ หรือท่ีอยูํ
อาศัยโดยมีมาตราสํวนที่เขียนก ากับในแผน
ที่หรือแผนผัง ท าให๎ทราบถึงความยาวจริง 
มาตราสํวนเขียนได๎ 2 แบบ คือ มาตรา
สํวนแบบใช๎หนํวยตํางกัน และมาตราสํวน
แบบใช๎หนํวยเดียวกัน 

9  

9 รูปสี่เหลี่ยม ค 2.1 ป. 6/2 
ค 2.2ป. 6/1 
ค 3.1 ป. 6/2 
ค 3.2 ป. 6/2 
ค 6.1 ป. 6/1 
ค 6.1 ป. 6/2 
ค 6.1 ป. 6/3 
ค 6.1 ป. 6/4 
ค 6.1 ป. 6/5 

  รูปสี่เหลี่ยมเป๕นรูปปดประกอบด๎วยด๎าน 
4 ด๎าน มุม 4 มุม เส๎นทแยงมุมของรูป
สี่เหลี่ยมมีลักษณะที่แตกตํางกันตามชนิด
ของรูปสี่เหลี่ยม การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ  
ต๎องรู๎ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนั้น ๆ การ
หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเป๕นการหาบริเวณ
ที่อยูํภายในของรูปสี่เหลี่ยมนั้น ๆ       
อาจหาได๎จากผลบวกของพ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปที่ประกอบเป๕นรูป
สี่เหลี่ยมนั้น  หรืออาจหาได๎จากสูตรการ
หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม หรืออาจหาได๎
จากการใช๎สมบัติของเส๎นทแยงมุม 

15  

10 รูปวงกลม ค 2.1 ป.6/3 รูปวงกลมใด ๆ จะมีเส๎นผํานศูนย๑กลาง 6  

น 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

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 

ของรูปวงกลมยาวเป๕นสองเทําของความ
ยาวของรัศมี ความยาวของรูปวงกลมหรือ
ความยาวรอบวงหารด๎วยความยาวของ
เส๎นผํานศูนย๑กลางของรูปวงกลมนั้นมีคํา    
คงตัวเสมอ  โดยคําคงตัวแทนด๎วย π 

(พาย) ซึ่งมีคําประมาณ 3.14 หรือ 
7
22

ความยาวรอบรูปวงกลม หรือความยาวรอ
บวง หาได๎จาก π คูณกับความยาวของ
เส๎นผํานศูนย๑กลาง หรือ π คูณกับสอง
เทําของความยาวของรัศมี และพ้ืนที่ของ
รูปวงกลม หาได๎จาก π คูณกับก าลังสอง
ของ ความยาวรัศมี 

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 

ร๎อยละหรือเปอร๑เซ็นต๑สามารถเขียนแสดง
ได๎ในรูปเศษสํวนที่ตัวสํวนเป๕น 100 การ
แก๎โจทย๑ป๓ญหาร๎อยละที่เก่ียวกับการซื้อ
ขาย ก าไร ขาดทุน การบอกลดราคา การ
ฝากเงิน และการก๎ูยืมเงิน อาจเขียน
ความหมายของร๎อยละเป๕นเศษสํวน และ
หาค าตอบโดยใช๎บัญญัติไตรยางศ๑ 

18 

 

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 

 รูปเรขาคณิตสามมิติ มีรูปเรขาคณิตสอง
มิติเป๕นสํวนประกอบ  แตํละชนิดมีรูปรําง
แตกตํางกัน  รูปเรขาคณิตสามมิติ  เมื่อ
คลี่ออกจะได๎รูปที่ประกอบด๎วย รูป
เรขาคณิตสองมิติที่สามารถพับให๎เป๕นรูป
เรขาคณิตสามมิติได๎ ส าหรับการหา
ปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉากหาได๎จากผลคูณของความกว๎าง  
ความยาว และความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉากนั้น 

8 

 

13 สถิติและความ
นําจะเป๕น
เบื้องต๎น 

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

ข๎อมูลเป๕นข๎อเท็จจริงที่เป๕นตัวเลขหรือข๎อความ  
การเก็บรวบรวมข๎อมูลอาจใช๎วิธีสังเกต สอบถาม 
สัมภาษณ๑ ทดลอง หรือรวบรวมจากทะเบียน
ประวัติก็ได๎ การน าเสนอข๎อมูลอาจแสดงโดย
ตารางแผนภูมิ รูปภาพ แผนภูมิแทํง แผนภูมิ
วงกลม หรือกราฟเส๎น แผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ
เป๕นการน าเสนอข๎อมูลโดยใช๎รูป สี่เหลี่ยมมุมฉาก

9 

 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ค 6.1 ป.6/5 
ค 6.1 ป.6/6 
 

แสดงการเปรียบเทียบจ านวน หรือปริมาณของสิ่ง
ตําง ๆ ของข๎อมูลตั้งแตํสองชุดขึ้นไป กราฟเส๎น
เป๕นวิธีการน าเสนอข๎อมูล โดยใช๎ 
จุดและสํวนของเส๎นตรงที่ลากเชื่อมจุด ซึ่งจุดแตํ
ละจุดจะบอกจ านวนหรือปริมาณของข๎อมูลแตํ
ละรายการ แผนภูมิรูปวงกลมเป๕นการแสดง
ข๎อมูล โดยใช๎พื้นที่ภายในวงกลมแทนปริมาณ
ของข๎อมูลส าหรับความนํา- จะเป๕น หมายถึง 
โอกาสที่เหตุการณ๑หนึ่งๆ จะเกิดขึ้น ซึ่ง
เหตุการณ๑นั้นอาจเกิดขึ้นอยํางแนํนอน หรืออาจ
เกิดขึ้นหรือไมํก็ได๎ หรือไมํเกิดขึ้นอยํางแนํนอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อภิธานศัพท ์

การด าเนินการ  (operation) 

การด าเนินการในที่นี้จะหมายถึงการด าเนินการของจ านวนและการด าเนินการของเซต  ซึ่ง
การด าเนินการของจ านวนในที่นี้ได๎แกํ  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การยกก าลัง และการ
ถอดรากของจ านวนที่ก าหนดการด าเนินการของเซตในท่ีนี้ได๎แกํ  ยูเนียน  อินเตอร๑เซกชัน  และคอม
พลีเมนต๑ของเซต 

การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ(awareness of  reasonableness of answer) 

 การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ เป๕นการส านึก เฉลียวใจ หรือฉุกคิดวําค าตอบ
ที่ได๎มานั้นนําจะถูกต๎องหรือไมํ  เป๕นค าตอบที่เป๕นไปได๎หรือเป๕นไปไมํได๎  หรือเป๕นค าตอบที่ควรตอบ

หรือไมํ เชํน  นักเรียนคนหนึ่งตอบวํา 1 1

2 4
    เทํากับ  2

6
 แสดงวํานักเรียนคนนี้ไมํตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของค าตอบ เพราะไมํฉุกคิดวําเมื่อมีอยูํแล๎วครึ่งหนึ่ง การเพิ่มจ านวนที่เป๕นบวกเข๎าไป 

ผลลัพธ๑ที่ได๎ออกมาต๎องมากกวําครึ่ง  แตํค าตอบที่ได๎ 2

6
 นั้นน๎อยกวําครึ่ง ดังนั้นค าตอบที่ได๎ไมํนําจะ

ถูกต๎อง  สมควรที่จะต๎องคิดหาค าตอบใหมํ   
 ผู๎ที่มีความรู๎สึกเชิงจ านวนดีจะเป๕นผู๎ที่ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได๎จากการ
ค านวณหรือการแก๎ป๓ญหาได๎ดี  การประมาณคําเป๕นวิธีหนึ่งที่อาจชํวยให๎พิจารณาได๎วําค าตอบที่ได๎
สมเหตุสมผลหรือไมํ  

การนึกภาพ  (visualization) 

การนึกภาพเป๕นการนึกถึงหรือวิเคราะห๑ภาพหรือรูปเรขาคณิตตําง ๆ ในจินตนาการเพื่อคิดหา
ค าตอบ  หรือกระบวนการที่จะได๎ภาพหรือเกิดภาพที่ปรากฏเชํน 

 
 
 
 

 
เมื่อต๎องการหาปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของปริซึมในรูป ก  ถ๎าสามารถใช๎การนึกภาพได๎วําปริซึมดังกลําว
ประกอบด๎วยปริซึม ๒ แทํงดังรูป ข  หรือ รูป ค   ก็อาจท าให๎หาปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของปริซึมในรูป 
ก  ได๎งํายข้ึน 

การประมาณ (approximation)  

 การประมาณเป๕นการหาคําซึ่งไมํใชํคําท่ีแท๎จริง แตํเป๕นการหาคําที่มีความละเอียดเพียง
พอที่จะน าไปใช๎ เชํน ประมาณ ๒๕.๒๐ เป๕น ๒๕ หรือประมาณ ๑๗๘ เป๕น ๑๘๐  หรือประมาณ 
๑๘.๔๕ เป๕น ๒๐ เพ่ือสะดวกในการค านวณ  คําที่ได๎จากการประมาณ เรียกวํา คําประมาณ 

 

รูป ค รูป ข รูป ก 



การประมาณค่า (estimation) 

 การประมาณคําเป๕นการค านวณหาผลลัพธ๑โดยประมาณ ด๎วยการประมาณแตํละจ านวนที่
เกี่ยวข๎องกํอนแล๎วจึงน ามาค านวณหาผลลัพธ๑  การประมาณแตํละจ านวนที่จะน ามาค านวณอาจใช๎
หลักการป๓ดเศษหรือไมํใช๎ก็ได๎  ขึ้นอยูํกับความเหมาะสมในแตํละสถานการณ๑   

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) 

การแปลงทางเรขาคณิตในที่นี้เน๎นเฉพาะการเปลี่ยนต าแหนํงของรูปเรขาคณิตที่ลักษณะและ
ขนาดของรูปยังคงเดิมซึ่งเป๕นผลจากการเลื่อนขนาน  (translation)  การสะท๎อน (reflection)  หรือ
การหมุน (rotation) โดยไมํกลําวถึงสมการหรือสูตรที่แสดงความสัมพันธ๑ในการแปลงนั้น 

การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต 

 การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ๑เป๕นกระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสร๎างองค๑
ความรู๎ขึ้นมาด๎วยตนเอง ในที่นี้ใช๎สมบัติทางเรขาคณิตเป๕นสื่อในการเรียนรู๎  ผู๎สอนควรก าหนดกิจกรรม
ทางเรขาคณิตที่ผู๎เรียนสามารถใช๎ความรู๎พื้นฐานเดิมที่เคยเรียนมาเป๕นฐานในการตํอยอดความรู๎  ด๎วย
การ ส ารวจ  สังเกต  หาแบบรูป และสร๎างข๎อความคาดการณ๑ที่อาจเป๕นไปได๎ อยํางไรก็ตามผู๎สอนต๎อง
ให๎ผู๎เรียนตรวจสอบวําข๎อความคาดการณ๑นั้นถูกต๎องหรือไมํ โดยอาจค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมวํา
ข๎อความคาดการณ๑นั้นสอดคล๎องกับสมบัติทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไมํ ในการ
ประเมินผลสามารถพิจารณาได๎จากการท ากิจกรรมของผู๎เรียน 

ความรู้สึกเชิงจ านวน (number sense) 

ความรู๎สึกเชิงจ านวนเป๕นสามัญส านึกและความเข๎าใจเกี่ยวกับจ านวนที่อาจพิจารณาในด๎าน 
ตําง ๆเชํน 

 เข๎าใจความหมายของจ านวนที่ใช๎บอกปริมาณ  (เชํนดินสอ ๕แทํง )  และใช๎บอกอันดับที่  
(เชํน วิ่งเข๎าเส๎นชัยเป๕นที่ ๕) 

 เข๎าใจความสัมพันธ๑ที่หลากหลายของจ านวนใด ๆ กับจ านวนอื่น ๆ เชํน  ๘มากกวํา  ๗
อยูํ  ๑แตํน๎อยกวํา ๑๐อยูํ ๒ 

 เข๎าใจเกี่ยวกับขนาดของจ านวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนอื่น  เชํน  ๘ใกล๎เคียงกับ 
๔แตํ  ๘ น๎อยกวํา  ๑๐๐มาก 

 เข๎าใจผลที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการด าเนินการของจ านวน  เชํน  ค าตอบของ ๖๕  + ๔๒ควร
มากกวํา ๑๐๐เพราะวํา  ๖๕>๖๐,  ๔๒>๔๐และ ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐ 

 ใช๎เกณฑ๑จากประสบการณ๑ในการเทียบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของจ านวน  เชํน  การ
รายงานวํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑คนหนึ่งสูง  ๒๕๐เซนติเมตรนั้นไมํนําจะเป๕นไปได๎ 

ความรู๎สึกเชิงจ านวนสามารถพัฒนาและสํงเสริมให๎เกิดข้ึนกับผู๎เรียนได๎  โดยจัดประสบการณ๑
การเรียนรู๎ที่เหมาะสมซึ่งรวมไปถึงการคิดในใจและการประมาณคําผู๎เรียนที่มีความรู๎สึกเชิงจ านวนดี 
จะเป๕นผู๎ที่สามารถตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได๎จากการค านวณและการแก๎ป๓ญหาได๎ดี 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) 



ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร๑ได๎แกํ  ตาราง  กราฟ  นิพจน๑  สมการ  อสมการ  ฟ๓งก๑ชัน  หรืออ่ืน ๆ  
ที่เหมาะสม  ซึ่งใช๎ในการอธิบายความสัมพันธ๑หรือชํวยแก๎ป๓ญหาที่ก าหนดให๎ 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (mathematical skill and process) 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑เป๕นความสามารถท่ีจะน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการ
เรียนรู๎สิ่งตําง ๆ  เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งความรู๎ และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ในที่นี้ เน๎นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ที่จ าเป๕น 
และต๎องการพัฒนาให๎เกิดข้ึนกับผู๎เรียน ได๎แกํ ความสามารถในการแก๎ป๓ญหา  ความสามารถในการให๎
เหตุผล  ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และน าเสนอ   ความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรู๎  และการมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ ผู๎สอนต๎องสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑เข๎ากับการเรียนการสอนด๎านเนื้อหา ด๎วยการให๎นักเรียนท ากิจกรรม หรือตั้งค าถามที่
กระตุ๎นให๎นักเรียนคิด อธิบาย และให๎เหตุผล เชํนให๎นักเรียนแก๎ป๓ญหาโดยใช๎ความรู๎ที่เรียนมาแล๎วหรือ
ให๎นักเรียนเรียนรู๎ผํานการแก๎ป๓ญหา  ให๎นักเรียนใช๎ความรู๎ทางพีชคณิตในการแก๎ป๓ญหาหรืออธิบาย
เหตุผลทางเรขาคณิต ให๎นักเรียนใช๎ความรู๎ทางคณิตศาสตร๑ในการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ๑ตําง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน  หรือกระตุ๎นให๎นักเรียนใช๎ความรู๎ทางคณิตศาสตร๑ในการสร๎างสรรค๑ผลงานที่
หลากหลายและแตกตํางจากคนอื่น รวมทั้งการแก๎ป๓ญหาที่แตกตํางจากคนอื่นด๎วย 

การประเมินผลด๎านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑สามารถประเมินได๎จากกิจกรรม
ที่นักเรียนท า  จากแบบฝึกหัด  จากการเขียนอนุทิน  หรือข๎อสอบที่เป๕นค าถามปลายเปดที่ให๎โอกาส
นักเรียนแสดงความสามารถ 

แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) 

แบบจ าลองทางเรขาคณิตได๎แกํรูปเรขาคณิตซึ่งใช๎ในการแสดง การอธิบายความสัมพันธ๑หรือ
ชํวยแก๎ป๓ญหาที่ก าหนดให๎ 

แบบรูป (pattern) 

แบบรูปเป๕นความสัมพันธ๑ที่แสดงลักษณะส าคัญรํวมกันของชุดของจ านวน  รูปเรขาคณิต  
หรือ    อ่ืน ๆ   การให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกสังเกตและวิเคราะห๑แบบรูปเป๕นสํวนหนึ่งที่จะชํวยสํงเสริมให๎เกิด
กระบวนการสร๎างองค๑ความรู๎ทางคณิตศาสตร๑  กลําวคือสังเกต  ส ารวจ  คาดการณ๑  และให๎เหตุผล
สนับสนุนหรือค๎านการคาดการณ๑ 

ตัวอยํางเชํน  ในระดับประถมศึกษา  เมื่อก าหนดชุดของรูปเรขาคณิต  และ
ถ๎าความสัมพันธ๑เป๕นเชํนนี้เรื่อยไป  ผู๎เรียนนําจะคาดการณ๑ได๎วํารูปตํอไปในแบบรูปนี้ควรเป๕น ด๎วย
เหตุผลที่วํามีการเขียนรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมสลับกันครั้งละหนึ่งรูป 

เชํนเดียวกันเมื่อมีแบบรูปชุดของจ านวน  ๑๐๑๑๐๐๑๑๐๐๐๑๑๐๐๐๐๑และถ๎า
ความสัมพันธ๑เป๕นเชํนนี้เรื่อยไป  ผู๎เรียนนําจะคาดการณ๑ได๎วําจ านวนถัดไปควรเป๕น  ๑๐๐๐๐๐๑ด๎วย
เหตุผลที่วําตัวเลขที่แสดงจ านวนถัดไปได๎มาจากการเติม ๐เพ่ิมข้ึนมาหนึ่งตัวในระหวํางเลขโดด ๑ที่อยูํ
หัวท๎าย 



ในระดับชั้นที่สูงขึ้น แบบรูปที่ก าหนดให๎ผู๎เรียนสังเกตและวิเคราะห๑ควรเป๕นแบบรูปที่สามารถ
น าไปสูํการเขียนรูปทั่วไปโดยใช๎ตัวแปรในลักษณะเป๕นฟ๓งก๑ชันหรือความสัมพันธ๑อื่น ๆ เชิงคณิตศาสตร๑  
เชํน  เมื่อก าหนดแบบรูป  ๑๓๕๗๙๑๑มาให๎และถ๎าความสัมพันธ๑เป๕นเชํนนี้เรื่อยไป  ผู๎เรียนควรเขียน
รูปทั่วไปของจ านวนในแบบรูปได๎เป๕น  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) 

 สันตรงเป๕นเครื่องมือหรืออุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการเขียนเส๎นในแนวตรง เชํน ใช๎เขียนสํวนของ
เส๎นตรง  และรังสี   ปกติบนสันตรงจะไมํมีมาตราวัด ( measure) ก ากับไว๎  อยํางไรก็ตามในการเรียน
การสอนอนุโลมให๎ใช๎ไม๎บรรทัดแทนสันตรงได๎โดยถือเสมือนวําไมํมีมาตราวัด 

เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ  (spatial  reasoning) 

เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในท่ีนี้เป๕นการใช๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมบัติตําง ๆ ของรูป
เรขาคณิตและความสัมพันธ๑ระหวํางรูปเรขาคณิต มาให๎เหตุผลหรืออธิบายปรากฏการณ๑หรือแก๎ป๓ญหา
ทางเรขาคณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ท าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร๑มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกป๓จจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร๑เกี่ยวข๎อง

กับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพตํางๆตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช๎และ
ผลผลิตตํางๆที่มนุษย๑ได๎ใช๎เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางานเหลํานี้ล๎วนเป๕นผลของ
ความรู๎วิทยาศาสตร๑ผสมผสานกับความคิดสร๎างสรรค๑และศาสตร๑อ่ืนๆวิทยาศาสตร๑ชํวยให๎มนุษย๑ได๎
พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเป๕นเหตุเป๕นผลคิดสร๎างสรรค๑คิดวิเคราะห๑วิจารณ๑มีทักษะสาคัญในการค๎นคว๎า
หาความรู๎ใช๎ความรู๎และทักษะเพ่ือแก๎ป๓ญหาหรือพัฒนางานด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมี
ความสามารถในการแก๎ป๓ญหาอยํางเป๕นระบบรวมทั้งสามารถค๎นหาข๎อมูลหรือสารสนเทศประเมิน
สารสนเทศประยุกต๑ใช๎ทักษะการคิดเชิงคานวณและความรู๎ด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร๑สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือแก๎ป๓ญหาในชีวิตจริงอยํางสร๎างสรรค๑สามารถตัดสินใจโดยใช๎
ข๎อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ๑พยานที่ตรวจสอบได๎วิทยาศาสตร๑เป๕นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมํ
ซึ่งเป๕นสังคมแหํงการเรียนรู๎  (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป๕นต๎องได๎รับการ
พัฒนาให๎รู๎วิทยาศาสตร๑เพื่อที่จะมีความรู๎ความเข๎าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย๑สร๎างสรรค๑ขึ้น
สามารถนาความรู๎ไปใช๎อยํางมีเหตุผลสร๎างสรรค๑และมีคุณธรรม 

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑มุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ที่เน๎นการเชื่อมโยง

ความรู๎กับกระบวนการมีทักษะสาคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ความรู๎โดยใช๎กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู๎และแก๎ป๓ญหาที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกข้ันตอนมีการทา
กิจกรรมด๎วยการลงมือปฏิบัติจริงอยํางหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้นโดยก าหนดสาระสาคัญไว๎  8 
สาระดังนี้ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู๎เกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดล๎อมองค๑ประกอบของสิ่งมีชีวิตการดารง
ชีวิตของมนุษย๑และสัตว๑การดารงชีวิตของพืชพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 

วิทยาศาสตร์กายภาพเรียนรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติของสารการเปลี่ยนแปลงของสารการเคลื่อนที่
พลังงานและคลื่น 

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู๎เกี่ยวกับโลกในเอกภพระบบโลกและมนุษย๑กับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

ชีววิทยา เรียนรู๎เกี่ยวกับการศึกษาชีววิทยาสารเคมีในสิ่งมีชีวิตเซลล๑ของสิ่งมีชีวิตพันธุกรรม
และการถํายทอดวิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพโครงสร๎างและการทางานของสํวนตํางๆใน
พืชดอกระบบและการทางานในอวัยวะตํางๆของสัตว๑และมนุษย๑และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

เคมี เรียนรู๎เกี่ยวกับปริมาณสารองค๑ประกอบและสมบัติของสารการเปลี่ยนแปลงของสาร
ทักษะและการแก๎ป๓ญหาทางเคมี 

ฟิสิกสเ์รียนรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติและการค๎นพบทางฟสิกส๑แรงและการเคลื่อนที่พลังงาน 
โลกดาราศาสตร์และอวกาศเรียนรู๎เกี่ยวกับโลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา

ข๎อมูลทางธรณีวิทยาและการนาไปใช๎ประโยชน๑การถํายโอนพลังงานความร๎อนของโลกการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟูาอากาศกับการดารงชีวิตของมนุษย๑โลกในเอกภพและดาราศาสตร๑กับมนุษย๑ 



เทคโนโลยี 
การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับ

เทคโนโลยีเพ่ือดารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑คณิตศาสตร๑และศาสตร๑อ่ืนๆเพื่อแก๎ป๓ญหาหรือพัฒนางานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ด๎วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบตํอชีวิต
สังคมและสิ่งแวดล๎อม 

วิทยาการค านวณเรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจมีทักษะการคิดเชิง
ค านวณการคิดวิเคราะห๑แก๎ป๓ญหาเป๕นขั้นตอนและเป๕นระบบประยุกต๑ใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาการ
คอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก๎ป๓ญหาที่พบในชีวิตจริงได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี๓  
 เข๎าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่

หลากหลายในสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น 
 เข๎าใจลักษณะที่ปรากฏสมบัติบางประการของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว 
 เข๎าใจการเคลื่อนที่แบบตํางๆของวัตถุและแรงท่ีกระทาตํอวัตถุทาให๎วัตถุเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนที่ความส าคัญของพลังงานไฟฟูาและแหลํงผลิตพลังงานไฟฟูา 
 เข๎าใจลักษณะที่ปรากฏของดวงอาทิตย๑ดวงจันทร๑และดวงดาวองค๑ประกอบและสมบัติทาง

กายภาพของดินหินน๎าอากาศลักษณะภูมิประเทศแบบตํางๆในท๎องถิ่นและการเกิดลม 
 ตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตวัสดุและสิ่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุและปรากฏการณ๑ตํางๆ

รอบตัวสังเกตส ารวจตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมืออยํางงํายรวบรวมข๎อมูลบันทึกและอธิบายผล
การส ารวจตรวจสอบด๎วยการเขียนหรือวาดภาพและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ด๎วยการเลําเรื่องหรือ
ด๎วยการแสดงทําทางเพ่ือให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ 

 แก๎ป๓ญหาอยํางงํายโดยใช๎ขั้นตอนการแก๎ป๓ญหามีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเบื้องต๎นรักษาข๎อมูลสํวนตัว 

 แสดงความกระตือรือร๎นสนใจที่จะเรียนรู๎มีความคิดสร๎างสรรค๑เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กาหนดให๎หรือตามความสนใจมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟ๓งความ
คิดเห็นผู๎อ่ืน 

 แสดงความรับผิดชอบด๎วยการทางานที่ได๎รับมอบหมายอยํางมํุงมั่นรอบคอบประหยัดซื่อสัตย๑
จนงานลุลํวงเป๕นผลสาเร็จและทางานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข 

 ตระหนักถึงประโยชน๑ของการใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ในการดารงชีวิต
ศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมทาโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให๎หรือตามความสนใจ 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี๖ 

 เข๎าใจโครงสร๎างและการทางานของระบบตํางๆของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่พบในระดับประเทศ 



 เข๎าใจสมบัติและการจ าแนกกลุํมของวัสดุสถานะของสารสมบัติของสารและการทาให๎สารเกิด
การเปลี่ยนแปลงการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารการแยกสารอยํางงํายและสารในชีวิตประจาวัน 

 เข๎าใจลักษณะของแรงประเภทตํางๆผลที่เกิดจากแรงกระทาตํอวัตถุความดันหลักการ
เบื้องต๎นของแรงพยุงสํวนประกอบและหน๎าที่ของสํวนประกอบของวงจรไฟฟูาการถํายโอน
พลังงานกลที่เกิดจากแรงเสียดทานไปเป๕นพลังงานอ่ืนสมบัติและปรากฏการณ๑เบื้องต๎นของ
เสียงและแสง 

 เข๎าใจลักษณะของดาวในเอกภพและจ าแนกประเภทของกลุํมดาวความสัมพันธ๑ของดวง
อาทิตย๑โลกและดวงจันทร๑ที่มีผลตํอการเกิดปรากฏการณ๑ธรรมชาติความก๎าวหน๎าของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

 เข๎าใจองค๑ประกอบและสมบัติของดินน๎าและบรรยากาศและป๓จจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
ของผิวโลกการเกิดลมบกลมทะเลผลกระทบที่เกิดจากธรณีพิบัติภัยและปรากกฏการณ๑เรือน
กระจก 

 ค๎นหาข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพและประเมินความนําเชื่อถือตัดสินใจเลือกข๎อมูลใช๎เหตุผล
เชิงตรรกะในการแก๎ป๓ญหาใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทางานรํวมกันเข๎าใจ
สิทธิและหน๎าที่ของตนเคารพสิทธิของผู๎อื่น 

 ตั้งคาถามหรือก าหนดป๓ญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู๎ตามที่ก าหนดให๎หรือตามความสนใจ
คาดคะเนคาตอบหลายแนวทางสร๎างสมมติฐานที่สอดคล๎องกับคาถามหรือป๓ญหาที่จะส ารวจ
ตรวจสอบวางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมืออุปกรณ๑และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 วิเคราะห๑ข๎อมูลลงความเห็นและสรุปความสัมพันธ๑ของข๎อมูลที่มาจากการส ารวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารความรู๎จากผลการส ารวจตรวจสอบได๎อยํางมีเหตุผลและ
หลักฐานอ๎างอิง 

 แสดงถึงความสนใจมุํงมั่นในสิ่งที่จะเรียนรู๎มีความคิดสร๎างสรรค๑เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเองแสดงความคิดเห็นของตนเองยอมรับในข๎อมูลที่มีหลักฐานอ๎างอิงและ
รับฟ๓งความคิดเห็นผู๎อ่ืน 

 แสดงความรับผิดชอบด๎วยการทางานที่ได๎รับมอบหมายอยํางมํุงมั่นรอบคอบประหยัดซื่อสัตย๑
จนงานลุลํวงเป๕นผลสาเร็จและทางานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางอยํางสร๎างสรรค๑ 

  ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีใช๎ในความรู๎และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑ในการดารงชีวิตแสดงความชื่นชมยกยํองและเคารพสิทธิในผลงานของผู๎คิดค๎น
และศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมทาโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให๎หรือตามความสนใจ 

 แสดงถึงความซาบซึ้งหํวงใยแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางรู๎คุณคํา 

 
 
 
 
 
 



รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     เวลา  80ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     เวลา  80  ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     เวลา  80  ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     เวลา  80  ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     เวลา  80  ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐานว ๑.๑ เข๎าใจความหลากหลายของระบบนิเวศความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งไมํมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และ   ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตํางๆในระบบนิเวศการถํายทอดพลังงานการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศความหมายของประชากรป๓ญหาและผลกระทบที่มีตํอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแนวทางในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไขป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 ๑. ระบุชื่อพืชและสัตว๑ที่อาศัยอยูํบริเวณตํางๆจาก

ข๎อมูลที่รวบรวมได๎ 
๒. บอกสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต
ของสัตว๑ในบริเวณท่ีอาศัยอยูํ 

   - บริเวณตํางๆในท๎องถิ่นเชํนสนามหญ๎าใต๎ต๎นไม๎
สวนหยํอมแหลํงน้ าอาจพบพืชและสัตว๑หลายชนิด
อาศัยอยูํ 

   - บริเวณท่ีแตกตํางกันอาจพบพืชและสัตว๑แตกตํางกัน
เพราะสภาพแวดล๎อมของแตํละบริเวณจะมีความ
เหมาะสมตํอการด ารงชีวิตของพืชและสัตว๑ที่อาศัยอยูํ
ในแตํละบริเวณเชํนสระน้ ามีน้ าเป๕นที่อยูํอาศัยของหอย
ปลาสาหรํายเป๕นที่หลบภัยและมีแหลํงอาหารของหอย
และปลาบริเวณต๎นมะมํวงมีต๎นมะมํวงเป๕นแหลํงที่อยูํ
และมีอาหารส าหรับกระรอกและมด 
- ถ๎าสภาพแวดล๎อมในบริเวณท่ีพืชและสัตว๑อาศัยอยูํมี
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลตํอการด ารงชีวิตของพืชและ
สัตว๑ 

ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 - - 
ป.5 1. บรรยายโครงสร๎างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่

เหมาะสมกับการด ารงชีวิตซึ่งเป๕นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตํละแหลํงที่อยูํ 
 

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว๑มีโครงสร๎างและลักษณะที่
เหมาะสมในแตํละแหลํงที่อยูํซึ่งเป๕นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพ่ือให๎ด ารงชีวิตและอยูํรอดได๎ใน
แตํละแหลํงที่อยูํเชํนผักตบชวามีชํองอากาศในก๎านใบ
ชํวยให๎ลอยน้ าได๎ต๎นโกงกางที่ข้ึนอยูํในปุาชายเลนมีราก
ค้ าจุนท าให๎ล าต๎นไมํล๎มปลามีครีบชํวยในการเคลื่อนที่
ในน้ า 

 ๒. อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมํมีชีวิตเพ่ือประโยชน๑ตํอการด ารงชีวิต 

๓. เขียนโซํอาหารและระบุบทบาทหน๎าที่ของสิ่งมีชีวิต
ที่เป๕นผู๎ผลิตและผู๎บริโภคในโซํอาหาร 

-สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว๑มีโครงสร๎างและลักษณะที่
เหมาะสมในแตํละแหลํงที่อยูํซึ่งเป๕นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพ่ือให๎ด ารงชีวิตและอยูํรอดได๎ใน
แตํละแหลํงที่อยูํเชํนผักตบชวามีชํองอากาศในก๎านใบ
ชํวยให๎ลอยน้ าได๎ต๎นโกงกางที่ข้ึนอยูํในปุาชายเลนมีราก



๔. ตระหนักในคุณคําของสิ่งแวดล๎อมท่ีมีตํอการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยมีสํวนรํวมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

 

 

ค้ าจุนท าให๎ล าต๎นไมํล๎มปลามีครีบชํวยในการเคลื่อนที่
ในน้ า 

•  ในแหลํงที่อยูํหนึ่งๆสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ๑ซึ่งกัน
และกันและสัมพันธ๑กับสิ่งไมํมีชีวิตเพ่ือประโยชน๑ตํอการ
ด ารงชีวิตเชํนความสัมพันธ๑กันด๎านการกินกันเป๕น
อาหารเป๕นแหลํงที่อยูํอาศัยหลบภัยและเลี้ยงดูลูกอํอน
ใช๎อากาศในการหายใจ 
•  สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป๕นอาหารโดยกินตํอกันเป๕น
ทอดๆในรูปแบบของโซํอาหารท าให๎สามารถระบุ
บทบาทหน๎าที่ของสิ่งมีชีวิตเป๕นผู๎ผลิตและผู๎บริโภค 

ป.6 - - 
  



สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐานว ๑.๒ เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิตหนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตการล าเลียงสารเข๎าและออกจาก
เซลล๑ความสัมพันธ๑ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบตํางๆของสัตว๑และมนุษย๑ที่ท างานสัมพันธ๑กัน
ความสัมพันธ๑ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะตํางๆของพืชที่ท างานสัมพันธ๑กันรวมทั้งน าความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1     ๑. ระบุชื่อ

บรรยาย
ลักษณะ
และบอก
หน๎าที่ของ
สํวนตํางๆ
ของรํางกาย
มนุษย๑สัตว๑
และพืช
รวมทั้ง
บรรยายการ
ท าหน๎าที่
รํวมกันของ
สํวนตํางๆ
ของรํางกาย
มนุษย๑ใน
การท า
กิจกรรม
ตํางๆจาก
ข๎อมูลที่
รวบรวมได๎ 
๒ . 
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของสํวน
ตํางๆของ
รํางกาย
ตนเองโดย
การดูแล
สํวนตํางๆ
อยําง
ถูกต๎องให๎
ปลอดภัย
และรักษา
ความ
สะอาดอยูํ

  -มนุษย๑มีสํวนตํางๆที่มีลักษณะและหน๎าที่แตกตํางกันเพื่อให๎เหมาะสมในการด ารงชีวิตเชํนตามีหน๎าที่ไว๎มองดูโดยมีหนังตาและขนตาเพื่อ
ปูองกันอันตรายให๎กับตาหูมีหน๎าท่ีรับฟ๓งเสียงโดยมีใบหูและรูหูเพื่อเป๕นทางผํานของเสียงปากมีหน๎าที่พูดกินอาหารมีชํองปากและมีริมฝีปาก
บนลํางแขนและมือมีหน๎าที่ยกหยิบจับมีทํอนแขนและนิ้วมือที่ขยับได๎สมองมีหน๎าที่ควบคุมการท างานของสํวนตํางๆของรํางกายอยูํใน
กะโหลกศีรษะโดยสํวนตํางๆของรํางกายจะท าหน๎าท่ีรํวมกันในการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

 - สัตว๑มีหลายชนิดแตํละชนิดมีสํวนตํางๆที่มีลักษณะและหน๎าที่แตกตํางกันเพื่อให๎เหมาะสมในการด ารงชีวิตเชํนปลามีครีบเป๕นแผํนสํวนกบ
เตําแมวมีขา๔ขาและมีเท๎าส าหรับใช๎ในการเคลื่อนที่ 
- พืชมีสํวนตํางๆที่มีลักษณะและหน๎าที่แตกตํางกันเพื่อให๎เหมาะสมในการด ารงชีวิตโดยทั่วไปรากมีลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป๕นราก
เล็กๆท าหน๎าท่ีดูดน้ าล าต๎นมีลักษณะเป๕นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก๎านท าหน๎าท่ีชูกิ่งก๎านใบและดอกใบมีลักษณะเป๕นแผํนแบนท าหน๎าที่
สร๎างอาหารนอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสีรูปรํางตํางๆท าหน๎าท่ีสืบพันธุ๑รวมทั้งมีผลที่มีเปลือกมีเนื้อหํอหุ๎มเมล็ดและมีเมล็ดซึ่ง
สามารถงอกเป๕นต๎นใหมํได๎ 
-มนุษย๑ใช๎สํวนตํางๆของรํางกายในการท ากิจกรรมตํางๆเพื่อการด ารงชีวิตมนุษย๑จึงควรใช๎สํวนตํางๆของรํางกายอยํางถูกต๎องปลอดภัยและ
รักษาความสะอาดอยูํเสมอเชํนใช๎ตามองตัวหนังสือในท่ีที่มีแสงสวํางเพียงพอดูแลตาให๎ปลอดภัยจากอันตรายและรักษาความสะอาดตาอยูํ
เสมอ 



เสมอ 

 

 

 

  



 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. ๑. ระบุวําพืชต๎องการแสงและน้ าเพื่อการเจริญเติบโตโดย

ใช๎ข๎อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 
๒. ตระหนักถึงความจ าเป๕นท่ีพืชต๎องได๎รับน้ าและแสงเพื่อ
การเจริญเติบโตโดยดูแลพืชให๎ได๎รับสิ่งดังกลําวอยําง
เหมาะสม 
๓. สร๎างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
 
 

 

-พืชต๎องการน้ าแสงเพื่อการเจริญเติบโต 
 
 
 
 
 
-พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธุ๑
เปลี่ยนแปลงไปเป๕นผลภายในผลมีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอกต๎นอํอนท่ี
อยูํภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป๕นพืชต๎นใหมํพืชต๎นใหมํจะ
เจริญเติบโตออกดอกเพื่อสืบพันธุ๑มีผลตํอไปได๎อีกหมุนเวียน
ตํอเนื่องเป๕นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

ป.๓     ๑.บรรยายสิ่งที่จ าเป๕นตํอการด ารงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย๑และสัตว๑โดยใช๎ข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๒.ตระหนักถึงประโยชน๑ของอาหารน้ าและอากาศโดยการ
ดูแลตนเองและสัตว๑ให๎ได๎รับสิ่งเหลํานี้อยํางเหมาะสม 

   ๓. สร๎างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว๑และ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว๑บางชนิด 
๔. ตระหนักถึงคุณคําของชีวิตสัตว๑โดยไมํท าให๎วัฏจักรชีวิต
ของสัตว๑เปลี่ยนแปลง 

 - มนุษย๑และสัตว๑ต๎องการอาหารน้ าและอากาศเพื่อการด ารงชีวิต
และการเจริญเติบโต 
- อาหารชํวยให๎รํางกายแข็งแรงและเจริญเติบโตน้ าชํวยให๎
รํางกายท างานได๎อยํางปกติอากาศใช๎ในการหายใจ 
- สัตว๑เมื่อเป๕นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ๑มีลูกเมื่อลูกเจริญเติบโตเป๕น
ตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ๑มีลูกตํอไปได๎อีกหมุนเวียนตํอเนื่องเป๕นวัฏ
จักรชีวิตของสัตว๑ซึ่งสัตว๑แตํละชนิดเชํนผีเสื้อกบไกํมนุษย๑จะ
มีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกตํางกัน 

ป.4 ๑.บรรยายหน๎าที่ของรากล าต๎นใบและดอกของพืชดอก
โดยใช๎ข๎อมูลที่รวบรวมได ๎
 

  - สํวนตํางๆของพืชดอกท าหน๎าท่ีแตกตํางกัน 
    - รากท าหน๎าท่ีดูดน้ าและธาตุอาหารขึ้นไปยังล าต๎น 
    - ล าต๎นท าหน๎าท่ีล าเลียงน้ าตํอไปยังสํวนตํางๆของพืช 
    - ใบท าหน๎าที่สร๎างอาหารอาหารที่พืชสร๎างขึ้นคือน้ าตาลซึ่ง
จะเปลี่ยนเป๕นแปูง 
  - ดอกท าหน๎าท่ีสืบพันธุ๑ประกอบด๎วยสํวนประกอบตํางๆได๎แกํ
กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู๎และเกสรเพศเมียซึ่ง
สํวนประกอบแตํละสํวนของดอกท าหน๎าท่ีแตกตํางกัน 

ป.๕ - - 
ป.6    ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน๑ของสารอาหารแตํละ

ประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน 
   ๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให๎ได๎

สารอาหารครบถ๎วนในสัดสํวนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย
รวมทั้งความปลอดภัยตํอสุขภาพ 
๓. ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหารโดยการเลือก
รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ๎วนในสัดสํวนท่ี
เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งปลอดภัยตํอสุขภาพ 
 

   - สารอาหารที่อยูํในอาหารมี๖ประเภทได๎แกํคาร๑โบไฮเดรต
โปรตีนไขมันเกลือแรํวิตามินและน้ า 

  - อาหารแตํละชนิดประกอบด๎วยสารอาหารที่แตกตํางกัน
อาหารบางอยํางประกอบด๎วยสารอาหารประเภทเดียวอาหาร
บางอยํางประกอบด๎วยสารอาหารมากกวําหนึ่งประเภท 

  - สารอาหารแตํละประเภทมีประโยชน๑ตํอรํางกายแตกตํางกันโดย
คาร๑โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเป๕นสารอาหารที่ให๎พลังงานแกํ
รํางกายสํวนเกลือแรํวิตามินและน้ าเป๕นสารอาหารที่ไมํให๎
พลังงานแกํรํางกายแตํชํวยให๎รํางกายท างานได๎เป๕นปกติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การรับประทานอาหารเพื่อให๎รํางกายเจริญเติบโตมีการ

เปลี่ยนแปลงของรํางกายตามเพศและวัยและมีสุขภาพดี
จ าเป๕นต๎องรับประทานให๎ได๎พลังงานเพียงพอกับความต๎องการ
ของรํางกายและให๎ได๎สารอาหารครบถ๎วนในสัดสํวนท่ีเหมาะสม
กับเพศและวัยรวมทั้งต๎องค านึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถุ
เจือปนในอาหารเพื่อความปลอดภัยตํอสุขภาพ 



สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐานว  ๑.๓ เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร
พันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ - - 

ป.๒ ๑. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิตจาก
ข๎อมูลที่รวบรวมได๎  

 

- สิ่งที่อยูํรอบตัวเรามีทั้งที่เป๕นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิตสิ่งมีชีวิต
ต๎องการอาหารมีการหายใจเจริญเติบโตขับถํายเคลื่อนไหว
ตอบสนองตํอสิ่งเร๎าและสืบพันธุ๑ได๎ลูกท่ีมีลักษณะคล๎ายคลึงกับ
พํอแมํสํวนสิ่งไมํมีชีวิตจะไมํมีลักษณะดังกลําว 

ป.3 - - 
ป.๔ ๑. จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช๎ความเหมือนและความแตกตําง

ของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป๕นกลุํมพืชกลุํมสัตว๑และ
กลุํมที่ไมํใชํพืชและสัตว๑ 
๒. จ าแนกพืชออกเป๕นพืชดอกและพืชไมํมีดอกโดยใช๎การมี
ดอกเป๕นเกณฑ๑โดยใช๎ข๎อมูลที่รวบรวมได๎ 

   ๓.จ าแนกสัตว๑ออกเป๕นสัตว๑มีกระดูกสันหลังและสัตว๑ไมํมี
กระดูกสันหลังโดยใช๎การมีกระดูกสันหลังเป๕นเกณฑ๑โดยใช๎
ข๎อมูลที่รวบรวมได๎ 
๔. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได๎ของสัตว๑มีกระดูกสัน
หลังในกลุํมปลากลุํมสัตว๑สะเทินน้ าสะเทินบกกลุํม
สัตว๑เลื้อยคลานกลุํมนกและกลุํมสัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยน้ านม
และยกตัวอยํางสิ่งมีชีวิตในแตํละกลุํม 
 

-สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดสามารถจัดกลุํมได๎โดยใช๎ความเหมือน
และความแตกตํางของลักษณะตํางๆเชํนกลุํมพืชสร๎างอาหาร
เองได๎และเคลื่อนที่ด๎วยตนเองไมํได๎กลุํมสัตว๑กินสิ่งมีชีวิตอื่น
เป๕นอาหารและเคลื่อนที่ได๎กลุํมที่ไมํใชํพืชและสัตว๑เชํนเห็ดรา
จุลินทรีย๑ 
- การจ าแนกพืชสามารถใช๎การมีดอกเป๕นเกณฑ๑ในการจ าแนก
ได๎เป๕นพืชดอกและพืชไมํมีดอก 

  - การจ าแนกสัตว๑สามารถใช๎การมีกระดูกสันหลังเป๕นเกณฑ๑ใน
การจ าแนกได๎เป๕นสัตว๑มีกระดูกสันหลังและสัตว๑ไมํมีกระดูกสัน
หลัง 
- สัตว๑มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุํมได๎แกํกลุํมปลากลุํมสัตว๑
สะเทินน้ าสะเทินบกกลุํมสัตว๑เลื้อยคลานกลุํมนกและกลุํมสัตว๑
เลี้ยงลูกด๎วยน้ านมซึ่งแตํละกลุํมจะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได ๎

ป.๕    ๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถํายทอดจากพํอ
แมํสูํลูกของพืชสัตว๑และมนุษย๑ 
๒. แสดงความอยากรู๎อยากเห็นโดยการถามค าถาม
เกี่ยวกับลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของตนเองกับพํอแมํ 
 

   - สิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว๑และมนุษย๑เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ๑เพื่อ
เพิ่มจ านวนและด ารงพันธุ๑โดยลูกที่เกิดมาจะได๎รับการถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากพํอแมํท าให๎มีลักษณะทางพันธุกรรมที่
เฉพาะแตกตํางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

   - พืชมีการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเชํนลักษณะของใบ
สีดอก 

   - สัตว๑มีการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเชํนสีขนลักษณะ
ของขนลักษณะของหู 
- มนุษย๑มีการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเชํนเชิงผมที่
หน๎าผากลักยิ้มลักษณะหนังตาการหํอลิ้นลักษณะของติ่งหู 

ป.6 - - 

 
 
 
 



สาระท่ี  ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐานว  ๒.๑  เข๎าใจสมบัติของสสารองค๑ประกอบของสสารความสัมพันธ๑ระหวํางสมบัติของสสาร
กับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสารการเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑    ๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได๎ของวัสดุที่ใช๎ท าวัตถุซึ่งท า

จากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช๎
หลักฐานเชิงประจักษ๑ 
๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุํมวัสดุตามสมบัติที่
สังเกตได ๎

 

  -วัสดุที่ใช๎ท าวัตถุที่เป๕นของเลํนของใช๎มีหลายชนิดเชํนผ๎า
แก๎วพลาสติกยางไม๎อิฐหินกระดาษโลหะวัสดุแตํละชนิดมี
สมบัติที่สังเกตได๎ตํางๆเชํนสีนุํมแข็งขรุขระเรียบใสขุํนยืด
หดได๎บิดงอได๎ 

  -สมบัติที่สังเกตได๎ของวัสดุแตํละชนิดอาจเหมือนกันซึ่ง
สามารถน ามาใช๎เป๕นเกณฑ๑ในการจัดกลุํมวัสดุได๎ 
-วัสดุบางอยํางสามารถน ามาประกอบกันเพื่อท าเป๕นวัตถุ
ตํางๆเชํนผ๎าและกระดุมใช๎ท าเสื้อไม๎และโลหะใช๎ท ากระทะ 

ป.๒ ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุโดยใช๎
หลักฐานเชิงประจักษ๑และระบุการน าสมบัติการดูดซับ
น้ าของวัสดุไปประยุกต๑ใช๎ในการท าวัตถุใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได๎ของวัสดุที่เกิดจากการน า
วัสดุมาผสมกันโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ 

   ๓.เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได๎ของวัสดุเพื่อน ามาท า
เป๕นวัตถุในการใช๎งานตามวัตถุประสงค๑และอธิบายการ
น าวัสดุที่ใช๎แล๎วกลับมาใช๎ใหมํโดยใช๎หลักฐานเชิง
ประจักษ๑ 
๔. ตระหนักถึงประโยชน๑ของการน าวัสดุที่ใช๎แล๎ว
กลับมาใช๎ใหมํโดยการน าวัสดุที่ใช๎แล๎วกลับมาใช๎ใหมํ 
 

- วัสดุแตํละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ าแตกตํางกันจึงน าไป
ท าวัตถุเพื่อใช๎ประโยชน๑ได๎แตกตํางกันเชํนใช๎ผ๎าที่ดูดซับน้ า
ได๎มากท าผ๎าเช็ดตัวใช๎พลาสติกซึ่งไมํดูดซับน้ าท ารํม 
-วัสดุบางอยํางสามารถน ามาผสมกันซึ่งท าให๎ได๎สมบัติที่
เหมาะสมเพื่อน าไปใช๎ประโยชน๑ตามต๎องการเชํนแปูงผสม
น้ าตาลและกะทิใช๎ท าขนมไทยปูนปลาสเตอร๑ผสมเยื่อ
กระดาษใช๎ท ากระปุกออมสินปูนผสมหินทรายและน้ าใช๎ท า
คอนกรีต 
- การน าวัสดุมาท าเป๕นวัตถุในการใช๎งานตามวัตถุประสงค๑
ขึ้นอยูํกับสมบัติของวัสดุวัสดุที่ใช๎แล๎วอาจน ากลับมาใช๎ใหมํ
ได๎เชํนกระดาษใช๎แล๎วอาจน ามาท าเป๕นจรวดกระดาษ
ดอกไม๎ประดิษฐ๑ถุงใสํของ 

ป.3 ๑. อธิบายวําวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นสํวนยํอยๆซึ่ง
สามารถแยกออกจากกันได๎และประกอบกันเป๕นวัตถุ
ชิ้นใหมํได๎โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ 
 
 
 
 
๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให๎ร๎อนขึ้น
หรือท าให๎เย็นลงโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ 

-วัตถุอาจท าจากชิ้นสํวนยํอยๆซึ่งแตํละชิ้นมีลักษณะ
เหมือนกันมาประกอบเข๎าด๎วยกันเมื่อแยกชิ้นสํวนยํอยๆแตํ
ละชิ้นของวัตถุออกจากกันสามารถน าชิ้นสํวนเหลํานั้นมา
ประกอบเป๕นวัตถุชิ้นใหมํได๎เชํนก าแพงบ๎านมีก๎อนอิฐ
หลายๆก๎อนประกอบเข๎าด๎วยกันและสามารถน าก๎อนอิฐ
จากก าแพงบ๎านมาประกอบเป๕นพื้นทางเดินได๎ 
-เมื่อให๎ความร๎อนหรือท าให๎วัสดุร๎อนขึ้นและเมื่อลดความ
ร๎อนหรือท าให๎วัสดุเย็นลงวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได๎
เชํนสีเปลี่ยนรูปรํางเปลี่ยน 

 

 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔  ๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด๎านความแข็งสภาพ

ยืดหยุํนการน าความร๎อนและการน าไฟฟูาของวัสดุโดย
ใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑จากการทดลองและระบุการ
น าสมบัติเร่ืองความแข็งสภาพยืดหยุํนการน าความร๎อน
และการน าไฟฟูาของวัสดุไปใช๎ในชีวิตประจ าวันผําน
กระบวนการออกแบบชิ้นงาน 

   ๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู๎อื่นโดยการอภิปราย
เก่ียวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอยํางมีเหตุผลจาก
การทดลอง๓ . เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง๓
สถานะจากข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกตมวลการต๎องการ
ที่อยูํรูปรํางและปริมาตรของสสาร 
๔. ใช๎เคร่ืองมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง๓
สถานะ 

 

-วัสดุแตํละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตํางกันวัสดุที่มี
ความแข็งจะทนตํอแรงขูดขีดวัสดุที่มีสภาพยืดหยุํนจะ
เปลี่ยนแปลงรูปรํางเมื่อมีแรงมากระท าและกลับสภาพเดิม
ได๎วัสดุที่น าความร๎อนจะร๎อนได๎เร็วเมื่อได๎รับความร๎อนและ
วัสดุที่น าไฟฟูาได๎จะให๎กระแสไฟฟูาผํานได๎ดังนั้นจึงอาจน า
สมบัติตํางๆมาพิจารณาเพื่อใช๎ในกระบวนการออกแบบ
ชิ้นงานเพื่อใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 
-วัสดุเป๕นสสารเพราะมีมวลและต๎องการที่อยูํสสารมี
สถานะเป๕นของแข็งของเหลวหรือแก๏สของแข็งมีปริมาตร
และรูปรํางคงที่ของเหลวมีปริมาตรคงที่แตํมีรูปรําง
เปลี่ยนไปตามภาชนะเฉพาะสํวนที่บรรจุของเหลวสํวนแก๏ส
มีปริมาตรและรูปรํางเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ 

ป.๕ ๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อท าให๎สสาร
ร๎อนขึ้นหรือเย็นลงโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. อธิบายการละลายของสารในน้ าโดยใช๎หลักฐานเชิง
ประจักษ๑ 
 
๓. วิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ 
 

-การเปลี่ยนสถานะของสสารเป๕นการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพเมื่อเพิ่มความร๎อนให๎กับสสารถึงระดับหนึ่งจะท า
ให๎สสารที่เป๕นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป๕นของเหลวเรียกวํา
การหลอมเหลวและเมื่อเพิ่มความร๎อนตํอไปจนถึงอีกระดับ
หนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป๕นแก๏สเรียกวําการกลายเป๕นไอ
แตํเมื่อลดความร๎อนลงถึงระดับหนึ่งแก๏สจะเปลี่ยนสถานะ
เป๕นของเหลวเรียกวําการควบแนํนและถ๎าลดความร๎อน
ตํอไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป๕น
ของแข็งเรียกวําการแข็งตัวสสารบางชนิดสามารถเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป๕นแก๏สโดยไมํผํานการเป๕นของเหลว
เรียกวําการระเหิดสํวนแก๏สบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะ
เป๕นของแข็งโดยไมํผํานการเป๕นของเหลวเรียกวําการ
ระเหิดกลับ 
-เมื่อใสํสารลงในน้ าแล๎วสารนั้นรวมเป๕นเนื้อเดียวกันกับน้ า
ทั่วทุกสํวนแสดงวําสารเกิดการละลายเรียกสารผสมที่ได๎วํา
สารละลาย 
-เมื่อผสมสาร๒ชนิดขึ้นไปแล๎วมีสารใหมํเกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติ
ตํางจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแล๎วมีสารใหมํเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกวําการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งสังเกตได๎จากมีสีหรือ
กลิ่นตํางจากสารเดิมหรือมีฟองแก๏สหรือมีตะกอนเกิดขึ้น
หรือมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอุณหภูมิ 

 

 



 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔. วิเคราะห๑และระบุการเปลี่ยนแปลง

ที่ผันกลับได๎และการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไมํได ๎

-เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล๎วสารสามารถเปลี่ยนกลับ
เป๕นสารเดิมได๎เป๕นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได๎เชํนการ
หลอมเหลวการกลายเป๕นไอการละลายแตํสารบางอยํางเกิด
การเปลี่ยนแปลงแล๎วไมํสามารถเปลี่ยนกลับเป๕นสารเดิมได๎
เป๕นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมํได๎เชํนการเผาไหม๎การเกิด
สนิม 

ป.6 ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยก
สารผสมโดยการหยิบออกการรํอนการ
ใช๎แมํเหล็กดึงดูดการรินออกการกรอง
และการตกตะกอนโดยใช๎หลักฐานเชิง
ประจักษ๑รวมทั้งระบุวิธีแก๎ป๓ญหาใน
ชีวิตประจ าวันเก่ียวกับการแยกสาร 
 

-สารผสมประกอบด๎วยสารตั้งแตํ๒ชนิดขึ้นไปผสมกันเชํน
น้ ามันผสมน้ าข๎าวสารปนกรวดทรายวิธีการที่เหมาะสมในการ
แยกสารผสมขึ้นอยูํกับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกัน
ถ๎าองค๑ประกอบของสารผสมเป๕นของแข็งกับของแข็งที่มี
ขนาดแตกตํางกันอยํางชัดเจนอาจใช๎วิธีการหยิบออกหรือการ
รํอนผํานวัสดุที่มีรูถ๎ามีสารใดสารหนึ่งเป๕นสารแมํเหล็กอาจใช๎
วิธีการใช๎แมํเหล็กดึงดูดถ๎าองค๑ประกอบเป๕นของแข็งที่ไมํ
ละลายในของเหลวอาจใช๎วิธีการรินออกการกรองหรือการ
ตกตะกอนซึ่งวิธีการแยกสารสามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี๒วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐานว๒ .๒เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวันผลของแรงที่กระท าตํอวัตถุลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบตํางๆของวัตถุรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ - - 

ป.๒ - - 

ป.๓ 
๑.ระบุผลของแรงท่ีมีตํอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 
 
 
 
 
๒. เปรียบเทียบและยกตัวอยํางแรงสัมผัสและแรงไมํสัมผัส
ที่มีผลตํอการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ 
๓. บรรยายมวลของวัตถุท่ีมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 
 
 
 
 
 
 

   ๓. จ าแนกวัตถุโดยใช๎การดึงดูดกับแมํเหล็กเป๕นเกณฑ๑จาก
หลักฐานเชิงประจักษ๑ 
๔. ระบุขั้วแมํเหล็กและพยากรณ๑ผลที่เกิดขึ้นระหวําง
ขั้วแมํเหล็กเมื่อน ามาเข๎าใกล๎กันจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 

  -การดึงหรือการผลักเป๕นการออกแรงกระท าตํอวัตถุแรงมีผลตํอ
การเคลื่อนที่ของวัตถุแรงอาจท าให๎วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดย
เปลี่ยนต าแหนํงจากที่หน่ึงไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
-การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได๎แกํวัตถุที่อยูํนิ่ง
เปลี่ยนเป๕นเคลื่อนที่วัตถุที่ก าลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป๕นเคลื่อนที่
เร็วข้ึนหรือช๎าลงหรือหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 
-การดึงหรือการผลักเป๕นการออกแรงท่ีเกิดจากวัตถุหน่ึงกระท า
กับอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุท้ังสองอาจสัมผัสหรือไมํต๎องสัมผัสกัน
เชํนการออกแรงโดยใช๎มือดึงหรือการผลักโต๏ะให๎เคลื่อนที่เป๕น
การออกแรงท่ีวัตถุต๎องสัมผัสกันแรงนี้จึงเป๕นแรงสัมผัสสํวนการ
ที่แมํเหล็กดึงดูดหรือผลักระหวํางแมํเหล็กเป๕นแรงท่ีเกิดขึ้นโดย
แมํเหล็กไมํจ าเป๕นต๎องสัมผัสกันแรงแมํเหล็กนี้จึงเป๕นแรงไมํ
สัมผัส 

   -แมํเหล็กสามารถดึงดูดสารแมํเหล็กได๎ 
 -แรงแมํเหล็กเป๕นแรงท่ีเกิดขึ้นระหวํางแมํเหล็กกับสาร
แมํเหล็กหรือแมํเหล็กกับแมํเหล็กแมํเหล็กมี๒ขั้วคือข้ัวเหนือ
และขั้วใต๎ขั้วแมํเหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกันตํางชนิดกันจะ
ดึงดูดกัน 

ป.๔ 
    ๑. ระบุผลของแรงโน๎มถํวงที่มีตํอวัตถุจากหลักฐานเชิง

ประจักษ๑ 
๒. ใช๎เครื่องช่ังสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ 
 
 
 
 
 

 -แรงโน๎มถํวงของโลกเป๕นแรงดึงดูดที่โลกกระท าตํอวัตถุมีทิศ
ทางเข๎าสูํศูนย๑กลางโลกและเป๕นแรงไมํสัมผัสแรงดึงดูดที่โลก
กระท ากับวัตถุหนึ่งๆท าให๎วัตถุตกลงสูํพื้นโลกและท าให๎วัตถุมี
น้ าหนักวัดน้ าหนักของวัตถุได๎จากเครื่องช่ังสปริงน้ าหนักของ
วัตถุข้ึนกับมวลของวัตถุโดยวัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ าหนักมาก
วัตถุท่ีมีมวลน๎อยจะมีน้ าหนักน๎อย 
 

 

 

 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๓. บรรยายมวลของวัตถุท่ีมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 

-มวลคือปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป๕นวัตถุซึ่ง
มีผลตํอความยากงํายในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
วัตถุท่ีมีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได๎ยากกวําวัตถุท่ี
มีมวลน๎อยดังนั้นมวลของวัตถุนอกจากจะหมายถึงเนื้อท้ังหมด
ของวัตถุนั้นแล๎วยังหมายถึงการต๎านการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด๎วย 

ป.5             
 .   ๑.อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ๑ของแรงหลายแรงในแนว

เดียวกันที่กระท าตํอวัตถุในกรณีที่วัตถุอยูํนิ่งจากหลักฐาน
เชิงประจักษ๑ 

    ๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท าตํอวัตถุที่อยูํในแนว
เดียวกันและแรงลัพธ๑ท่ีกระท าตํอวัตถุ 
๓. ใช๎เครื่องช่ังสปริงในการวัดแรงท่ีกระท าตํอวัตถุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๔. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีตํอการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีอยูํในแนว
เดียวกันที่กระท าตํอวัตถุ 

 

   -แรงลัพธ๑เป๕นผลรวมของแรงท่ีกระท าตํอวัตถุโดยแรงลัพธ๑ของ
แรง๒แรงท่ีกระท าตํอวัตถุเดียวกันจะมีขนาดเทํากับผลรวมของ
แรงท้ังสองเมื่อแรงท้ังสองอยูํในแนวเดียวกันและมีทิศทาง
เดียวกันแตํจะมีขนาดเทํากับผลตํางของแรงท้ังสองเมื่อแรงท้ัง
สองอยูํในแนวเดียวกันแตํมีทิศทางตรงข๎ามกันส าหรับวัตถุท่ีอยูํ
นิ่งแรงลัพธ๑ท่ีกระท าตํอวัตถุมีคําเป๕นศูนย๑ 
- การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าตํอวัตถุสามารถเขียนได๎
โดยใช๎ลูกศรโดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงและความยาว
ของลูกศรแสดงขนาดของแรงท่ีกระท าตํอวัตถุ 
แรงเสียดทานเป๕นแรงท่ีเกิดขึ้นระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อ
ต๎านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นโดยถ๎าออกแรงกระท าตํอวัตถุท่ี
อยูํนิ่งบนพ้ืนผิวหนึ่งให๎เคลื่อนที่แรงเสียดทานจากพ้ืนผิวนั้นก็
จะต๎านการเคลื่อนที่ของวัตถุแตํถ๎าวัตถุก าลังเคลื่อนที่แรงเสียด
ทานก็จะท าให๎วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช๎าลงหรือหยุดนิ่ง 
-แรงเสียดทานเป๕นแรงท่ีเกิดขึ้นระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อ
ต๎านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นโดยถ๎าออกแรงกระท าตํอวัตถุท่ี
อยูํนิ่งบนพ้ืนผิวหนึ่งให๎เคลื่อนที่แรงเสียดทานจากพ้ืนผิวนั้นก็
จะต๎านการเคลื่อนที่ของวัตถุแตํถ๎าวัตถุก าลังเคลื่อนที่แรงเสียด
ทานก็จะท าให๎วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช๎าลงหรือหยุดนิ่ง 

ป.6 
๑. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟูาซึ่งเกิดจากวัตถุท่ี
ผํานการขัดถูโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ 
 

-วัตถ๒ุชนิดที่ผํานการขัดถูแล๎วเมื่อน าเข๎าใกล๎กันอาจดึงดูดหรือ
ผลักกันแรงท่ีเกิดขึ้นนี้เป๕นแรงไฟฟูาซึ่งเป๕นแรงไมํสัมผัสเกิดขึ้น
ระหวํางวัตถุท่ีมีประจุไฟฟูาซึ่งประจุไฟฟูามี๒ชนิดคือประจุ
ไฟฟูาบวกและประจุไฟฟูาลบวัตถุท่ีมีประจุไฟฟูาชนิดเดียวกัน
ผลักกันชนิดตรงข๎ามกันดึงดูดกัน 

 

 

 

 

 
 
 



สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐานว   ๒.๓  เข๎าใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถํายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสสารและพลังงานพลังงานในชีวิตประจ าวันธรรมชาติของคลื่นปรากฏการณ๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเสียงแสงและคลื่นแมํเหล็กไฟฟูารวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ 
๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของ
เสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 

 
เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุวัตถุที่ท าให๎เกิดเสียงเป๕น

แหลํงก าเนิดเสียงซึ่งมีทั้งแหลํงก าเนิดเสียงตาม
ธรรมชาติและแหลํงก าเนิดเสียงที่มนุษย๑สร๎างขึ้นเสียง
เคลื่อนที่ออกจากแหลํงก าเนิดเสียงทุกทิศทาง 

 

ป.๒ 
   ๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหลํงก าเนิด

แสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ๑ 
๒. ตระหนักในคุณคําของความรู๎ของการมองเห็นโดย
เสนอแนะแนวทางการปูองกันอันตรายจากการมอง
วัตถุที่อยูํในบริเวณที่มีแสงสวํางไมํเหมาะสม 

 

-แสงเคลื่อนที่จากแหลํงก าเนิดแสงทุกทิศทางเป๕นแนวตรง
เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข๎าตาจะท าให๎มองเห็นวัตถุนั้นการ
มองเห็นวัตถุที่เป๕นแหลํงก าเนิดแสงแสงจากวัตถุนั้นจะเข๎า
สูํตาโดยตรงสํวนการมองเห็นวัตถุที่ไมํใชํแหลํงก าเนิดแสง
ต๎องมีแสงจากแหลํงก าเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล๎วสะท๎อน
เข๎าตาถ๎ามีแสงที่สวํางมากๆเข๎าสูํตาอาจเกิดอันตรายตํอตา
ได๎จึงต๎องหลีกเลี่ยงการมองหรือใช๎แผํนกรองแสงที่มี
คุณภาพเมื่อจ าเป๕นและต๎องจัดความสวํางให๎เหมาะสมกับ
การท ากิจกรรมตํางๆเชํนการอํานหนังสือการดูจอโทรทัศน๑
การใช๎โทรศัพท๑เคลื่อนที่และแท็บเล็ต 

ป.๓ 
๑. ยกตัวอยํางการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป๕นอีก
พลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 
 
 
 
 
 

 
    ๒. บรรยายการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟูาและ

ระบุแหลํงพลังงานในการผลิตไฟฟูาจากข๎อมูลที่
รวบรวมได๎ 
๓. ตระหนักในประโยชน๑และโทษของไฟฟูาโดย
น าเสนอวิธีการใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย 
 
 

-พลังงานเป๕นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถในการ
ท างานพลังงานมีหลายแบบเชํนพลังงานกลพลังงานไฟฟูา
พลังงานแสงพลังงานเสียงและพลังงานความร๎อนโดย
พลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป๕นอีก
พลังงานหนึ่งได๎เชํนการถูมือจนรู๎สึกร๎อนเป๕นการเปลี่ยน
พลังงานกลเป๕นพลังงานความร๎อนแผงเซลล๑สุริยะเปลี่ยน
พลังงานแสงเป๕นพลังงานไฟฟูาหรือเคร่ืองใช๎ไฟฟูาเปลี่ยน
พลังงานไฟฟูาเป๕นพลังงานอื่น 

    -ไฟฟูาผลิตจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟูาซึ่งใช๎พลังงานจาก
แหลํงพลังงานธรรมชาติหลายแหลํงเชํนพลังงานจากลม
พลังงานจากน้ าพลังงานจากแก๏สธรรมชาติ 
- พลังงานไฟฟูามีความส าคัญตํอชีวิตประจ าวันการใช๎
ไฟฟูานอกจากต๎องใช๎อยํางถูกวิธีประหยัดและคุ๎มคําแล๎วยัง
ต๎องค านึงถึงความปลอดภัยด๎วย 

 

 

 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.4 
๑. จ าแนกวัตถุเป๕นตัวกลางโปรํงใส
ตัวกลางโปรํงแสงและวัตถุทึบแสงจาก
ลักษณะการมองเห็นสิ่งตํางๆผํานวัตถุ
นั้นเป๕นเกณฑ๑โดยใช๎หลักฐานเชิง
ประจักษ๑ 
 

-เมื่อมองสิ่งตํางๆโดยมีวัตถุตํางชนิดกันมากั้นแสงจะท าให๎ลักษณะ
การมองเห็นสิ่งนั้นๆชัดเจนตํางกันจึงจ าแนกวัตถุที่มากั้นออกเป๕น
ตัวกลางโปรํงใสซึ่งท าให๎มองเห็นสิ่งตํางๆได๎ชัดเจนตัวกลางโปรํงแสง
ท าให๎มองเห็นสิ่งตํางๆได๎ไมํชัดเจนและวัตถุทึบแสงท าให๎มองไมํเห็น
สิ่งตํางๆนั้น 

ป.5 
๑. อธิบายการได๎ยินเสียงผํานตัวกลาง
จากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 

    ๒. ระบุตัวแปรทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ า 

    ๓. ออกแบบการทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงดังเสียงคํอย 

    ๔. วัดระดับเสียงโดยใช๎เครื่องมือวัด
ระดับเสียง 
๕. ตระหนักในคุณคําของความรู๎เรื่อง
ระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการ
หลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง 

-การได๎ยินเสียงต๎องอาศัยตัวกลางโดยอาจเป๕นของแข็งของเหลวหรือ
อากาศเสียงจะสํงผํานตัวกลางมายังหู 

   -เสียงท่ีได๎ยินมีระดับสูงต่ าของเสียงตํางกันข้ึนกับความถี่ของการสั่น
ของแหลํงก าเนิดเสียงโดยเมื่อแหลํงก าเนิดเสียงสั่นด๎วยความถี่ต่ าจะ
เกิดเสียงต่ าแตํถ๎าสั่นด๎วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูงสํวนเสียงดังคํอยท่ี
ได๎ยินข้ึนกับพลังงานการสั่นของแหลํงก าเนิดเสียงโดยเมื่อ
แหลํงก าเนิดเสียงสั่นด๎วยพลังงานมากจะเกิดเสียงดังแตํถ๎า
แหลํงก าเนิดเสียงสั่นด๎วยพลังงานน๎อยจะเกิดเสียงคํอย 
- เสียงดังมากๆเป๕นอันตรายตํอการได๎ยินและเสียงท่ีกํอให๎เกิดความ
ร าคาญเป๕นมลพิษทางเสียงเดซิเบลเป๕นหนํวยที่บอกถึงความดังของ
เสียง 

ป.6 
   ๑. ระบุสํวนประกอบและบรรยายหน๎าที่

ของแตํละสํวนประกอบของวงจรไฟฟูา
อยํางงํายจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 
๒. เขียนแผนภาพและตํอวงจรไฟฟูา
อยํางงําย 

 
 
    ๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด๎วย

วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและ
ผลของการตํอเซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรม 
๔. ตระหนักถึงประโยชน๑ของความรู๎ของ
การตํอเซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรมโดยบอก
ประโยชน๑และการประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

    ๕. ออกแบบการทดลองและทดลองด๎วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการตํอ
หลอดไฟฟูาแบบอนุกรมและแบบขนาน 
๖. ตระหนักถึงประโยชน๑ของความรู๎ของ
การตํอหลอดไฟฟูาแบบอนุกรมและแบบ
ขนานโดยบอกประโยชน๑ข๎อจ ากัดและ
การประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 

-วงจรไฟฟูาอยํางงํายประกอบด๎วยแหลํงก าเนิดไฟฟูาสายไฟฟูาและ
เครื่องใช๎ไฟฟูาหรืออุปกรณ๑ไฟฟูาแหลํงก าเนิดไฟฟูาเชํนถํานไฟฉาย
หรือแบตเตอรี่ท าหน๎าท่ีให๎พลังงานไฟฟูาสายไฟฟูาเป๕นตัวน าไฟฟูา
ท าหน๎าที่เช่ือมตํอระหวํางแหลํงก าเนิดไฟฟูาและเครื่องใช๎ไฟฟูาเข๎า
ด๎วยกันเครื่องใช๎ไฟฟูามีหน๎าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป๕นพลังงานอ่ืน 
-เมื่อน าเซลล๑ไฟฟูาหลายเซลล๑มาตํอเรียงกันโดยให๎ขั้วบวกของ
เซลล๑ไฟฟูาเซลล๑หนึ่งตํอกับข้ัวลบของอีกเซลล๑หนึ่งเป๕นการตํอแบบ
อนุกรมท าให๎มีพลังงานไฟฟูาเหมาะสมกับเครื่องใช๎ไฟฟูาซึ่งการตํอ
เซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรมสามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน
เชํนการตํอเซลล๑ไฟฟูาในไฟฉาย 
 
-การตํอหลอดไฟฟูาแบบอนุกรมเมื่อถอดหลอดไฟฟูาดวงใดดวงหนึ่ง
ออกท าให๎หลอดไฟฟูาที่เหลือดับท้ังหมดสํวนการตํอหลอดไฟฟูา
แบบขนานเมื่อถอดหลอดไฟฟูาดวงใดดวงหนึ่งออกหลอดไฟฟูาที่
เหลือก็ยังสวํางได๎การตํอหลอดไฟฟูาแตํละแบบสามารถน าไปใช๎
ประโยชน๑ได๎เชํนการตํอหลอดไฟฟูาหลายดวงในบ๎านจึงต๎องตํอ
หลอดไฟฟูาแบบขนานเพื่อเลือกใช๎หลอดไฟฟูาดวงใดดวงหนึ่งได๎
ตามต๎องการ 
 

 

  



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
    ๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 

๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว 
 

-เมื่อน าวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉากรับแสงที่อยูํ
ด๎านหลังวัตถุโดยเงามีรูปรํางคล๎ายวัตถุท่ีท าให๎เกิดเงาเงามัว
เป๕นบริเวณที่มีแสงบางสํวนตกลงบนฉากสํวนเงามืดเป๕นบริเวณ
ที่ไมํมีแสงตกลงบนฉากเลย 

 

  



สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
มาตรฐานว ๓.๑ เข๎าใจองค๑ประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาว
ฤกษ๑และระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธ๑ภายในระบบสุริยะที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิตและการประยุกต๑ใช๎
เทคโนโลยีอวกาศ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ 
   ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนท๎องฟูาในเวลากลางวันและ

กลางคืนจากข๎อมูลที่รวบรวมได ๎
๒. อธิบายสาเหตุที่มองไมํเห็นดาวสํวนใหญํในเวลา
กลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 
 

  -บนท๎องฟูามีดวงอาทิตย๑ดวงจันทร๑และดาวซึ่งในเวลากลางวัน
จะมองเห็นดวงอาทิตย๑และอาจมองเห็นดวงจันทร๑บางเวลาใน
บางวันแตํไมํสามารถมองเห็นดาว 
-ในเวลากลางวันมองไมํเห็นดาวสํวนใหญํเนื่องจากแสงอาทิตย๑
สวํางกวําจึงกลบแสงของดาวสํวนในเวลากลางคืนจะมองเห็น
ดาวและมองเห็นดวงจันทร๑เกือบทุกคืน 

ป.๒ - 
- 

ป.๓ 
๑. อธิบายแบบรูปเส๎นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย๑
โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ 

    ๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ๑การขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย๑การเกิดกลางวันกลางคืนและการก าหนดทิศ
โดยใช๎แบบจ าลอง 
๓. ตระหนักถึงความส าคัญของดวงอาทิตย๑โดยบรรยาย
ประโยชน๑ของดวงอาทิตย๑ตํอสิ่งมีชีวิต 
 
 
 
 
 

  -คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย๑ปรากฏขึ้นทางด๎านหนึ่งและตก
ทางอีกด๎านหนึ่งทุกวันหมุนเวียนเป๕นแบบรูปซ้ าๆ 

   -โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวงอาทิตย๑ท าให๎
บริเวณของโลกได๎รับแสงอาทิตย๑ไมํพร๎อมกันโลกด๎านที่ได๎รับ
แสงจากดวงอาทิตย๑จะเป๕นกลางวันสํวนด๎านตรงข๎ามที่ไมํได๎รับ
แสงจะเป๕นกลางคืนนอกจากน้ีคนบนโลกจะมองเห็นดวง
อาทิตย๑ปรากฏขึ้นทางด๎านหนึ่งซึ่งก าหนดให๎เป๕นทิศตะวันออก
และมองเห็นดวงอาทิตย๑ตกทางอีกด๎านหนึ่งซึ่งก าหนดให๎เป๕น
ทิศตะวันตกและเมื่อให๎ด๎านขวามืออยูํทางทิศตะวันออกด๎าน
ซ๎ายมืออยูํทางทิศตะวันตกด๎านหน๎าจะเป๕นทิศเหนือและ
ด๎านหลังจะเป๕นทิศใต๎ 
-ในเวลากลางวันโลกจะได๎รับพลังงานแสงและพลังงานความ
ร๎อนจากดวงอาทิตย๑ท าให๎สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยูํได๎ 

ป.๔ 
๑. อธิบายแบบรูปเส๎นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร๑
โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑ 
 
 
 
 
 
๒. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลง
รูปรํางปรากฏของดวงจันทร๑และพยากรณ๑รูปรํางปรากฏ
ของดวงจันทร๑ 

-ดวงจันทร๑เป๕นบริวารของโลกโดยดวงจันทร๑หมุนรอบตัวเอง
ขณะโคจรรอบโลกขณะที่โลกก็หมุนรอบตัวเองด๎วยเชํนกันการ
หมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลกเหนือท าให๎มองเห็น
ดวงจันทร๑ปรากฏขึ้นทางด๎านทิศตะวันออกและตกทางด๎านทิศ
ตะวันตกหมุนเวียนเป๕นแบบรูปซ้ าๆ 
-ดวงจันทร๑เป๕นวัตถุท่ีเป๕นทรงกลมแตํรูปรํางของดวงจันทร๑ที่
มองเห็นหรือรูปรํางปรากฏของดวงจันทร๑บนท๎องฟูาแตกตําง
กันไปในแตํละวันโดยในแตํละวันดวงจันทร๑จะมีรูปรํางปรากฏ
เป๕นเสี้ยวท่ีมีขนาดเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องจนเต็มดวงจากนั้น
รูปรํางปรากฏของดวงจันทร๑จะแหวํงและมีขนาดลดลงอยําง
ตํอเนื่องจนมองไมํเห็นดวงจันทร๑จากนั้นรูปรํางปรากฏของดวง
จันทร๑จะเป๕นเสี้ยวใหญํขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 ๑. เปรียบเทียบความแตกตํางของดาวเคราะห๑และดาว

ฤกษ๑จากแบบจ าลอง 
 
 
 
 
๒. ใช๎แผนที่ดาวระบุต าแหนํงและเส๎นทางการขึ้นและตก
ของกลุํมดาวฤกษ๑บนท๎องฟูาและอธิบายแบบรูปเส๎นทาง
การขึ้นและตกของกลุํมดาวฤกษ๑บนท๎องฟูาในรอบปี 
 
 

-ดาวที่มองเห็นบนท๎องฟูาอยูํในอวกาศซึ่งเป๕นบริเวณที่อยูํนอก
บรรยากาศของโลกมีทั้งดาวฤกษ๑และดาวเคราะห๑ดาวฤกษ๑เป๕น
แหลํงก าเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได๎สํวนดาวเคราะห๑ไมํใชํ
แหลํงก าเนิดแสงแตํสามารถมองเห็นได๎เนื่องจากแสงจากดวง
อาทิตย๑ตกกระทบดาวเคราะห๑แล๎วสะท๎อนเข๎าสูํตา 
-การมองเห็นกลุํมดาวฤกษ๑มีรูปรํางตํางๆเกิดจากจินตนาการ
ของผู๎สังเกตกลุํมดาวฤกษ๑ตํางๆที่ปรากฏในท๎องฟูาแตํละกลุํมมี
ดาวฤกษ๑แตํละดวงเรียงกันท่ีต าแหนํงคงที่และมีเส๎นทางการขึ้น
และตกตามเส๎นทางเดิมทุกคืนซึ่งจะปรากฏต าแหนํงเดิมการ
สังเกตต าแหนํงและการขึ้นและตกของดาวฤกษ๑และกลุํมดาว
ฤกษ๑สามารถท าได๎โดยใช๎แผนที่ดาวซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่
กลุํมดาวนั้นปรากฏผู๎สังเกตสามารถใช๎มือในการประมาณคํา
ของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท๎องฟูา 

ป.6 ๑. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ๑สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและ
ยกตัวอยํางการน าเทคโนโลยีอวกาศมาใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวันจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎ 
 
 

-เมื่อโลกและดวงจันทร๑โคจรมาอยูํในแนวเส๎นตรงเดียวกันกับดวง
อาทิตย๑ในระยะทางที่เหมาะสมท าให๎ดวงจันทร๑บังดวงอาทิตย๑
เงาของดวงจันทร๑ทอดมายังโลกผู๎สังเกตที่อยูํบริเวณเงาจะ
มองเห็นดวงอาทิตย๑มืดไปเกิดปรากฏการณ๑สุริยุปราคาซึ่งมีทั้ง
สุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาบางสํวนและสุริยุปราคาวง
แหวน 
- หากดวงจันทร๑และโลกโคจรมาอยูํในแนวเส๎นตรงเดียวกันกับ
ดวงอาทิตย๑แล๎วดวงจันทร๑เคลื่อนที่ผํานเงาของโลกจะมองเห็น
ดวงจันทร๑มืดไปเกิดปรากฏการณ๑จันทรุปราคาซึ่งมีท้ัง
จันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาบางสํวน 
-เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต๎องการของมนุษย๑ในการ
ส ารวจวัตถุท๎องฟูาโดยใช๎ตาเปลํากล๎องโทรทรรศน๑และได๎
พัฒนาไปสูํการขนสํงเพื่อส ารวจอวกาศด๎วยจรวดและยาน
ขนสํงอวกาศและยังคงพัฒนาอยํางตํอเนื่องป๓จจุบันมีการน า
เทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน
เชํนการใช๎ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารการพยากรณ๑อากาศหรือ
การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติการใช๎อุปกรณ๑วัดชีพจรและการ
เต๎นของหัวใจหมวกนิรภัยชุดกีฬา 

 

  



สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
มาตรฐานว ๓.๒ เข๎าใจองค๑ประกอบและความสัมพันธ๑ของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 ๑.อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวท่ี

สังเกตได ๎
-หินท่ีอยูํในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวท่ีสังเกตได๎
เชํนสีลวดลายน้ าหนักความแข็งและเนื้อหิน 

ป.2 ๑  ๑. ระบุสํวนประกอบของดินและจ าแนกชนิดของดินโดย
ใช๎ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป๕นเกณฑ๑ 
๒. อธิบายการใช๎ประโยชน๑จากดินจากข๎อมูลที่รวบรวมได ๎
 

  -ดินประกอบด๎วยเศษหินซากพืชซากสัตว๑ผสมอยูํในเนื้อดินมี
อากาศและน้ าแทรกอยูํตามชํองวํางในเนื้อดินดินจ าแนกเป๕น
ดินรํวนดินเหนียวและดินทรายตามลักษณะเนื้อดินและการจับ
ตัวของดินซึ่งมีผลตํอการอุ๎มน้ าที่แตกตํางกัน 
-ดินแตํละชนิดน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎แตกตํางกันตามลักษณะ
และสมบัติของดิน 

ป.3 ๑  1. ระบุสํวนประกอบของอากาศบรรยายความส าคัญของ
อากาศและผลกระทบของมลพิษทางอากาศตํอสิ่งมีชีวิต
จากข๎อมูลที่รวบรวมได ๎
 
๒. ตระหนักถึงความส าคัญของอากาศโดยน าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ 
 
๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ๑ 
 
 
 
๔. บรรยายประโยชน๑และโทษของลมจากข๎อมูลที่รวบรวม
ได ๎
 

-อากาศโดยทั่วไปไมํมีสีไมํมีกลิ่นประกอบด๎วยแก๏สไนโตรเจนแก๏ส
ออกซิเจนแก๏สคาร๑บอนไดออกไซด๑แก๏สอื่นๆรวมทั้งไอน้ าและ
ฝุุนละอองอากาศมีความส าคัญตํอสิ่งมีชีวิตหาก 

   -สํวนประกอบของอากาศไมํเหมาะสมเนื่องจากมีแก๏สบางชนิด
หรือฝุุนละอองในปริมาณมากอาจเป๕นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิตชนิด
ตํางๆจัดเป๕นมลพิษทางอากาศ 
-แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการปลํอยมลพิษทางอากาศเชํน
ใช๎พาหนะรํวมกันหรือเลือกใช๎เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ 
-ลมสามารถน ามาใช๎เป๕นแหลํงพลังงานทดแทนในการผลิต
ไฟฟูาและน าไปใช๎ประโยชน๑ในการท ากิจกรรมตํางๆของมนุษย๑
หากลมเคลื่อนที่ด๎วยความเร็วสูงอาจท าให๎เกิดอันตรายและ
ความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย๑สินได๎ 

ป.๔ - - 
ป.5        1. เปรียบเทียบปริมาณน้ าในแตํละแหลํงและระบุปริมาณ

น้ าท่ีมนุษย๑สามารถน ามาใช๎ประโยชน๑ได๎จากข๎อมูลที่
รวบรวมได๎ 
 
 

 

-โลกมีทั้งน้ าจืดและน้ าเค็มซึ่งอยูํในแหลํงน้ าตํางๆที่มีทั้งแหลํง
น้ าผิวดินเชํนทะเลมหาสมุทรบึงแมํน้ าและแหลํงน้ าใต๎ดินเชํน
น้ าในดินและน้ าบาดาลน้ าท้ังหมดของโลกแบํงเป๕นน้ าเค็ม
ประมาณร๎อยละ๙๗ .๕ซึ่งอยูํในมหาสมุทรและแหลํงน้ าอ่ืนๆ
และที่เหลืออีกประมาณร๎อยละ๒ .๕เป๕นน้ าจืดถ๎าเรียงล าดับ
ปริมาณน้ าจืดจากมากไปน๎อยจะอยูํที่ธารน้ าแข็งและพืดน้ าแข็ง
น้ าใต๎ดินช้ันดินเยือกแข็งคงตัวและน้ าแข็งใต๎ดินทะเลสาบ
ความช้ืนในดินความช้ืนในบรรยากาศบึงแมํน้ าและน้ าใน
สิ่งมีชีวิต 

 
 

 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2.ตระหนักถึง

คุณคําของน้ าโดย
น าเสนอแนว
ทางการใช๎น้ าอยําง
ประหยัดและการ
อนุรักษ๑น้ า 
 
3.สร๎างแบบจ าลอง
ที่อธิบายการ
หมุนเวียนของน้ า
ในวัฏจักรน้ า 
 
4. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
เมฆหมอกน้ าค๎าง
และน้ าค๎างแข็งจาก
แบบจ าลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดฝน
หิมะและลูกเห็บ
จากข๎อมูลที่
รวบรวมได ๎
 

-น้ าจืดที่มนุษย๑น ามาใช๎ได๎มีปริมาณน๎อยมากจึงควรใช๎น้ าอยํางประหยัดและรํวมกันอนุรักษ๑น้ า 
-วัฏจักรน้ าเป๕นการหมุนเวียนของน้ าท่ีมีแบบรูปซ้ าเดิมและตํอเนื่องระหวํางน้ าในบรรยากาศน้ าผิวดินและน้ า
ใต๎ดินโดยพฤติกรรมการด ารงชีวิตของพืชและสัตว๑สํงผลตํอวัฏจักรน้ า 
-ไอน้ าในอากาศจะควบแนํนเป๕นละอองน้ าเล็กๆโดยมีละอองลอยเชํนเกลือฝุุนละอองละอองเรณูของดอกไม๎
เป๕นอนุภาคแกนกลางเมื่อละอองน้ าจ านวนมากเกาะกลุํมรวมกันลอยอยูํสูงจากพ้ืนดินมากเรียกวําเมฆแตํ
ละอองน้ าท่ีเกาะกลุํมรวมกันอยูํใกล๎พื้นดินเรียกวําหมอกสํวนไอน้ าที่ควบแนํนเป๕นละอองน้ าเกาะอยูํบนพ้ืนผิว
วัตถุใกล๎พื้นดินเรียกวําน้ าค๎างถ๎าอุณหภูมิใกล๎พื้นดินต่ ากวําจุดเยือกแข็งน้ าค๎างก็จะกลายเป๕นน้ าค๎างแข็ง 
-ฝนหิมะลูกเห็บเป๕นหยาดน้ าฟูาซึ่งเป๕นน้ าที่มีสถานะตํางๆที่ตกจากฟูาถึงพื้นดินฝนเกิดจากละอองน้ าในเมฆที่
รวมตัวกันจนอากาศไมํสามารถพยุงไว๎ได๎จึงตกลงมาหิมะเกิดจากไอน้ าในอากาศระเหิดกลับเป๕นผลึกน้ าแข็ง
รวมตัวกันจนมีน้ าหนักมากขึ้นจนเกินกวําอากาศจะพยุงไว๎จึงตกลงมาลูกเห็บเกิดจากหยดน้ าที่เปลี่ยนสถานะ
เป๕นน้ าแข็งแล๎วถูกพายุพัดวนซ้ าไปซ้ ามาในเมฆฝนฟูาคะนองที่มีขนาดใหญํและอยูํในระดับสูงจนเป๕นก๎อน
น้ าแข็งขนาดใหญํขึ้นแล๎วตกลงมา 

ป.
6 

๑. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
หินอัคนีหินตะกอน
และหินแปรและ
อธิบายวัฏจักรหิน
จากแบบจ าลอง 
 
๒. บรรยายและ
ยกตัวอยํางการใช๎
ประโยชน๑ของหิน
และแรํใน
ชีวิตประจ าวันจาก

  -หินเป๕นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบด๎วยแรํตั้งแตํหนึ่งชนิดขึ้นไปสามารถจ าแนกหินตาม
กระบวนการเกิดได๎เป๕น๓ประเภทได๎แกํหินอัคนีหินตะกอนและหินแปร 

 - หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาเนื้อหินมีลักษณะเป๕นผลึกท้ังผลึกขนาดใหญํและขนาดเล็กบางชนิด
อาจเป๕นเนื้อแก๎วหรือมีรูพรุน 

  -หินตะกอนเกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป๕นหินเนื้อหินกลุํม
นี้สํวนใหญํมีลักษณะเป๕นเม็ดตะกอนมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดบางชนิดเป๕นเนื้อผลึกท่ียึดเกาะกันเกิด
จากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ าโดยเฉพาะน้ าทะเลบางชนิดมีลักษณะเป๕นช้ันๆจึงเรียกอีกช่ือวําหินช้ัน 

  -หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจเป๕นหินอัคนีหินตะกอนหรือหินแปรโดยการกระท าของ
ความร๎อนความดันและปฏิกิริยาเคมีเนื้อหินของหินแปรบางชนิดผลึกของแรํเรียงตัวขนานกันเป๕นแถบบาง
ชนิดแซะออกเป๕นแผํนได๎บางชนิดเป๕นเนื้อผลึกท่ีมีความแข็งมาก 
 -หินในธรรมชาติทั้ง๓ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเป๕นอีกประเภทหน่ึงหรือประเภทเดิมได๎
โดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงที่และตํอเนื่องเป๕นวัฏจักร 



ข๎อมูลที่รวบรวมได๎ 
 
๓ . สร๎าง
แบบจ าลองที่
อธิบายการเกิดซาก
ดึกด าบรรพ๑และ
คาดคะเน
สภาพแวดล๎อมใน
อดีตของซากดึกด า
บรรพ๑ 
 
 
 
๔. เปรียบเทียบการ
เกิดลมบกลมทะเล
และมรสุมรวมทั้ง
อธิบายผลที่มีตํอ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อมจาก
แบบจ าลอง 
 
 
๕. อธิบายผลของ
มรสุมตํอการเกิดฤดู
ของประเทศไทย
จากข๎อมูลที่
รวบรวมได๎ 

 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  

๖. บรรยายลักษณะ
และผลกระทบของ
น้ าทํวมการกัดเซาะ
ชายฝ๓๖งดินถลํม
แผํนดินไหวสึนามิ 
 ๗. ตระหนักถึง
ผลกระทบของภัย
ธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัยโดย
น าเสนอแนวทางใน
การเฝูาระวังและ
ปฏิบัติตนให๎
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและธรณี

 
-หินและแรํแตํละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกตํางกันมนุษย๑ใช๎ประโยชน๑จากแรํใน
ชีวิตประจ าวันในลักษณะตํางๆเชํนน าแรํมาท าเครื่องส าอางยาสีฟ๓นเครื่องประดับอุปกรณ๑ทาง
การแพทย๑และน าหินมาใช๎ในงานกํอสร๎างตํางๆเป๕นต๎น 

   -ซากดึกด าบรรพ๑เกิดจากการทับถมหรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตจนเกิดเป๕นโครงสร๎างของซาก
หรือรํองรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยูํในหินในประเทศไทยพบซากดึกด าบรรพ๑ที่หลากหลายเชํนพืชปะการัง
หอยปลาเตําไดโนเสาร๑และรอยตีนสัตว๑ 
 -ซากดึกด าบรรพ๑สามารถใช๎เป๕นหลักฐานหนึ่งที่ชํวยอธิบายสภาพแวดล๎อมของพื้นที่ในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิต
นั้นเชํนหากพบซากดึกด าบรรพ๑ของหอยน้ าจืดสภาพแวดล๎อมบริเวณนั้นอาจเคยเป๕นแหลํงน้ าจืดมากํอนและ
หากพบซากดึกด าบรรพ๑ของพืชสภาพแวดล๎อมบริเวณนั้นอาจเคยเป๕นปุามากํอนนอกจากน้ีซากดึกด าบรรพ๑ยัง
สามารถใช๎ระบุอายุของหินและเป๕นข๎อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

-ลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดจากพื้นดินและพื้นน้ าร๎อนและเย็นไมํเทํากันท าให๎อุณหภูมิอากาศเหนือพ้ืนดินและ
พื้นน้ าแตกตํางกันจึงเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 
-ลมบกและลมทะเลเป๕นลมประจ าถิ่นท่ีพบบริเวณชายฝ๓๖งโดยลมบกเกิดในเวลากลางคืนท าให๎มีลมพัดจาก



 

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐานว ๔.๑ เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร๑คณิตศาสตร๑และศาสตร๑อ่ืนๆเพื่อแก๎ป๓ญหาหรือ
พัฒนางานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิตสังคมและสิ่งแวดล๎อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 - - 

ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 - - 
ป.5 - - 
ป.6 - - 

 

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐานว ๔.๒ เข๎าใจและใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ป๓ญหาที่พบในชีวิตจริงอยํางเป๕นขั้นตอน
และเป๕นระบบใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎การท างานและการแก๎ป๓ญหาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพรู๎เทําทันและมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. แก๎ป๓ญหาอยํางงํายโดยใช๎การลองผิดลองถูกการ

เปรียบเทียบ 
 
 
๒. แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก๎ป๓ญหาอยําง
งํายโดยใช๎ภาพสัญลักษณ๑หรือข๎อความ 
 
 
 
 
 
3. เขียนโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อ 
ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างจัดเก็บเรียกใช๎ข๎อมูลตาม

   -การแก๎ป๓ญหาให๎ประสบความส าเร็จท าได๎โดยใช๎ขั้นตอนการ
แก๎ป๓ญหา 
 - ป๓ญหาอยํางงํายเชํนเกมเขาวงกตเกมหาจุดแตกตํางของภาพ
การจัดหนังสือใสํกระเป๋า 

   - การแสดงขั้นตอนการแก๎ป๓ญหาท าได๎โดยการเขียนบอกเลํา
วาดภาพหรือใช๎สัญลักษณ๑ 
 - ป๓ญหาอยํางงํายเชํนเกมเขาวงกตเกมหาจุดแตกตํางของภาพ
การจัดหนังสือใสํกระเป๋า 

า   -  การเขียนโปรแกรมเป๕นการสร๎างล าดับของค าสั่งให๎
คอมพิวเตอร๑ท างาน 
 -ตัวอยํางโปรแกรมเชํนเขียนโปรแกรมสั่งให๎ตัวละครย๎าย
ต าแหนํงยํอขยายขนาดเปลี่ยนรูปรําง 

พิบัติภัยที่อาจเกิด
ในท๎องถิ่น 
 

ชายฝ๓๖งไปสูํทะเลสํวนลมทะเลเกิดในเวลากลางวันท าให๎มีลมพัดจากทะเลเข๎าสูํชายฝ๓๖ง 
   -น้ าทํวมการกัดเซาะชายฝ๓๖งดินถลํมแผํนดินไหวและสึนามิมีผลกระทบตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกัน 

- มนุษย๑ควรเรียนรู๎วิธีปฏิบัติตนให๎ปลอดภัยเชํนติดตามขําวสารอยํางสม่ าเสมอเตรียมถุงยังชีพให๎พร๎อมใช๎
ตลอดเวลาและปฏิบัติตามค าสั่งของผู๎ปกครองและเจ๎าหน๎าท่ีอยํางเครํงครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย 

  -ปรากฏการณ๑เรือนกระจกเกิดจากแก๏สเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศของโลกกักเก็บความร๎อนแล๎วคายความ
ร๎อนบางสํวนกลับสูํผิวโลกท าให๎อากาศบนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมตํอการด ารงชีวิต 



วัตถุประสงค๑ 
 
 
 
๕. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงในการใช๎คอมพิวเตอร๑รํวมกันดูแลรักษาอุปกรณ๑
เบื้องต๎นใช๎งานอยํางเหมาะสม 
 
 

-ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อท่ีใช๎ในการเขียนโปรแกรมเชํนใช๎บัตรค าสั่ง
แสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

    -การใช๎งานอุปกรณ๑เทคโนโลยีเบื้องต๎นเชํนการใช๎เมาส๑
คีย๑บอร๑ดจอสัมผัสการเปด-ปดอุปกรณ๑เทคโนโลยี 

   -การใช๎งานซอฟต๑แวร๑เบื้องต๎นเชํนการเข๎าและออกจาก
โปรแกรมการสร๎างไฟล๑การจัดเก็บการเรียกใช๎ไฟล๑ท าได๎ใน
โปรแกรมเชํนโปรแกรมประมวลค าโปรแกรมกราฟกโปรแกรม
น าเสนอ 
-การสร๎างและจัดเก็บไฟล๑อยํางเป๕นระบบจะท าให๎เรียกใช๎
ค๎นหาข๎อมูลได๎งํายและรวดเร็ว 
-การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยเชํนรู๎จักข๎อมูล
สํวนตัวอันตรายจากการเผยแพรํข๎อมูลสํวนตัวและไมํบอก
ข๎อมูลสํวนตัวกับบุคคลอื่นยกเว๎นผู๎ปกครองหรือครูแจ๎ง
ผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อต๎องการความชํวยเหลือเกี่ยวกับการใช๎งาน 

   -ข๎อปฏิบัติในการใช๎งานและการดูแลรักษาอุปกรณ๑เชํนไมํขีด
เขียนบนอุปกรณ๑ท าความสะอาดใช๎อุปกรณ๑อยํางถูกวิธี 
-การใช๎งานอยํางเหมาะสมเชํนจัดทํานั่งให๎ถูกต๎องการพัก
สายตาเมื่อใช๎อุปกรณ๑เป๕นเวลานานระมัดระวังอุบัติเหตุจากการ
ใช๎งาน 

ป.2 1. แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก๎ป๓ญหาอยําง
งํายโดยใช๎ภาพสัญลักษณ๑หรือข๎อความ 
๒. เขียนโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อและ
ตรวจหาข๎อผิดพลาดของโปรแกรม 
 

   -การแสดงข้ันตอนการแก๎ป๓ญหาท าได๎โดยการเขียนบอกเลํา
วาดภาพหรือใช๎สัญลักษณ๑ 
 - ป๓ญหาอยํางงํายเชํนเกมตัวตํอ๖ -๑๒ช้ินการแตํงตัวมา
โรงเรียน 
- 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓. ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างจัดหมวดหมูํค๎นหาจัดเก็บ

เรียกใช๎ข๎อมูลตามวัตถุประสงค๑ 
๔. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงในการใช๎คอมพิวเตอร๑รํวมกันดูแลรักษาอุปกรณ๑
เบื้องต๎นใช๎งานอยํางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -การใช๎งานซอฟต๑แวร๑เบื้องต๎นเชํนการเข๎าและออกจาก
โปรแกรมการสร๎างไฟล๑การจัดเก็บการเรียกใช๎ไฟล๑การแก๎ไข
ตกแตํงเอกสารท าได๎ในโปรแกรมเชํนโปรแกรมประมวลค า
โปรแกรมกราฟกโปรแกรมน าเสนอ 

   -การสร๎างคัดลอกย๎ายลบเปลี่ยนช่ือจัดหมวดหมูํไฟล๑และ
โฟลเดอร๑อยํางเป๕นระบบจะท าให๎เรียกใช๎ค๎นหาข๎อมูลได๎งําย
และรวดเร็ว 

   -การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยเชํนรู๎จักข๎อมูล
สํวนตัวอันตรายจากการเผยแพรํข๎อมูลสํวนตัวและไมํบอก
ข๎อมูลสํวนตัวกับบุคคลอื่นยกเว๎นผู๎ปกครองหรือครูแจ๎ง
ผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อต๎องการความชํวยเหลือเกี่ยวกับการใช๎งาน 
ข๎อปฏิบัติในการใช๎งานและการดูแลรักษาอุปกรณ๑เชํนไมํขีด
เขียนบนอุปกรณ๑ท าความสะอาดใช๎อุปกรณ๑อยํางถูกวิธี 
 

ป.3 ๑. แสดงอัลกอริทึมในการท างานหรือการแก๎ป๓ญหาอยําง
งํายโดยใช๎ภาพสัญลักษณ๑หรือข๎อความ 

-อัลกอริทึมเป๕นขั้นตอนที่ใช๎ในการแก๎ป๓ญหา 
  - การแสดงอัลกอริทึมท าได๎โดยการเขียนบอกเลําวาดภาพหรือใช๎

สัญลักษณ๑ 



 
 
 
๒. เขียนโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อและ
ตรวจหาข๎อผิดพลาดของโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ใช๎อินเทอร๑เน็ตค๎นหาความรู ๎
 

- ตัวอยํางป๓ญหาเชํนเกมเศรษฐีเกมบันไดงูเกม  Tetris เกม OX การเดิน
ไปโรงอาหารการท าความสะอาดห๎องเรียน 

   การเขียนโปรแกรมเป๕นการสร๎างล าดับของค าสั่งให๎คอมพิวเตอร๑ท างาน 
   -ตัวอยํางโปรแกรมเชํนเขียนโปรแกรมที่ส่ังให๎ตัวละครท างานซ้ าไมํสิ้นสุด 
   -การตรวจหาข๎อผิดพลาดท าได๎โดยตรวจสอบค าสั่งที่แจ๎งข๎อผิดพลาดหรือ

หากผลลัพธ๑ไมํเป๕นไปตามที่ต๎องการให๎ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง 
 -ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อที่ใช๎ในการเขียนโปรแกรมเชํนใช๎บัตรค าสั่งแสดงการ
เขียนโปรแกรม, Code.org 

   - อินเทอร๑เน็ตเป๕นเครือขํายขนาดใหญํชํวยให๎การติดตํอสื่อสารท าได๎
สะดวกและรวดเร็วและเป๕นแหลํงข๎อมูลความรู๎ที่ชํวยในการเรียนและการ
ด าเนินชีวิต 

  - เว็บเบราว๑เซอร๑เป๕นโปรแกรมส าหรับอํานเอกสารบนเว็บเพจ 
  - การสืบค๎นข๎อมูลบนอินเทอร๑เน็ตท าได๎โดยใช๎เว็บไซต๑ส าหรับสืบค๎นและ

ต๎องก าหนดค าค๎นที่เหมาะสมจึงจะได๎ข๎อมูลตามต๎องการ 
   -ข๎อมูลความรู๎เชํนวิธีท าอาหารวิธีพับกระดาษเป๕นรูปตํางๆข๎อมูล

ประวัติศาสตร๑ชาติไทย  (อาจเป๕นความรู๎ในวิชาอื่นๆหรือเร่ืองที่เป๕น
ประเด็นที่สนใจในชํวงเวลานั้น) 
 -การใช๎อินเทอร๑เน็ตอยํางปลอดภัยควรอยูํในการดูแลของครูหรือ
ผู๎ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔. รวบรวมประมวลผลและน าเสนอข๎อมูลโดยใช๎

ซอฟต๑แวร๑ตามวัตถุประสงค๑ 
๕. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงในการใช๎อินเทอร๑เน็ต 
 

   -การรวบรวมข๎อมูลท าได๎โดยก าหนดหัวข๎อที่ต๎องการเตรียม
อุปกรณ๑ในการจดบันทึก 

   -การประมวลผลอยํางงํายเชํนเปรียบเทียบจัดกลุํมเรียงล าดับ 
  - การน าเสนอข๎อมูลท าได๎หลายลักษณะตามความเหมาะสม

เชํนการบอกเลําการท าเอกสารรายงานการจัดท าปูายประกาศ 
 - การใช๎ซอฟต๑แวร๑ท างานตามวัตถุประสงค๑เชํนใช๎ซอฟต๑แวร๑
น าเสนอหรือซอฟต๑แวร๑กราฟกสร๎างแผนภูมิรูปภาพใช๎
ซอฟต๑แวร๑ประมวลค าท าปูายประกาศหรือเอกสารรายงานใช๎
ซอฟต๑แวร๑ตารางท างานในการประมวลผลข๎อมูล 
 

ป.4 ๑. ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ป๓ญหาการอธิบายการ
ท างานการคาดการณ๑ผลลัพธ๑จากป๓ญหาอยํางงําย 
 
 
 
 
 
 

   -การใช๎เหตุผลเชิงตรรกะเป๕นการน ากฎเกณฑ๑หรือเง่ือนไขท่ี
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช๎พิจารณาในการแก๎ป๓ญหาการอธิบาย
การท างานหรือการคาดการณ๑ผลลัพธ๑ 

   -สถานะเริ่มต๎นของการท างานท่ีแตกตํางกันจะให๎ผลลัพธ๑ที่
แตกตํางกัน 
 -ตัวอยํางป๓ญหาเชํนเกม  OX โปรแกรมที่มีการค านวณ
โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัวและมีการสั่งงานท่ีแตกตํางหรือ
มีการสื่อสารระหวํางกันการเดินทางไปโรงเรียนโดยวิธีการ



 
 
 
 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎
ซอฟต๑แวร๑หรือสื่อและตรวจหาข๎อผิดพลาดและแก๎ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ใช๎อินเทอร๑เน็ตค๎นหาความรู๎และประเมินความ
นําเชื่อถือของข๎อมูล 
 

ตํางๆ 
  -การออกแบบโปรแกรมอยํางงํายเชํนการออกแบบโดยใช๎  

storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 
  - การเขียนโปรแกรมเป๕นการสร๎างล าดับของค าสั่งให๎คอมพิวเตอร๑

ท างานเพื่อให๎ได๎ผลลัพธ๑ตามความต๎องการหากมีข๎อผิดพลาดให๎
ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่งเมื่อพบจุดที่ท าให๎ผลลััพธ๑ไมํ
ถูกต๎องให๎ท าการแก๎ไขจนกวําจะได๎ผลลัพธ๑ที่ถูกต๎อง 

  -ตัวอยํางโปรแกรมที่มีเรื่องราวเชํนนิทานท่ีมีการโต๎ตอบกับผู๎ใช๎
การ๑ตูนสั้นเลํากิจวัตรประจ าวันภาพเคลื่อนไหว 

  -การฝึกตรวจหาข๎อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู๎อื่นจะชํวย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุของป๓ญหาได๎ดียิ่งข้ึน 
- ซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎ในการเขียนโปรแกรมเชํน Scratch, logo 

  - การใช๎ค าค๎นท่ีตรงประเด็นกระชับจะท าให๎ได๎ผลลัพธ๑ที่รวดเร็ว
และตรงตามความต๎องการ 

   -การประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูลเชํนพิจารณาประเภท
ของเว็บไซต๑ (หนํวยงานราชการส านักขําวองค๑กร ) ผู๎เขียนวันท่ี
เผยแพรํข๎อมูลการอ๎างอิง 

   -เมื่อได๎ข๎อมูลที่ต๎องการจากเว็บไซต๑ตํางๆจะต๎องน าเนื้อหามา
พิจารณาเปรียบเทียบแล๎วเลือกข๎อมูลที่มีความสอดคล๎องและ
สัมพันธ๑กัน 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  

 
 
 
 
๔. รวบรวมประเมินน าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศโดยใช๎
ซอฟต๑แวร๑ที่หลากหลายเพื่อแก๎ป๓ญหาในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยเข๎าใจสิทธิและ
หน๎าท่ีของตนเคารพในสิทธิของผู๎อื่นแจ๎งผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อพบ

-การท ารายงานหรือการน าเสนอข๎อมูลจะต๎องน าข๎อมูลมาเรียบ
เรียงสรุปเป๕นภาษาของตนเองที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย
และวิธีการน าเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

   -การรวบรวมข๎อมูลท าได๎โดยก าหนดหัวข๎อที่ต๎องการเตรียม
อุปกรณ๑ในการจดบันทึก 
- การประมวลผลอยํางงํายเชํนเปรียบเทียบจัดกลุํมเรียงล าดับ
การหาผลรวม 

  -วิเคราะห๑ผลและสร๎างทางเลือกที่เป๕นไปได๎ประเมินทางเลือก  
(เปรียบเทียบตัดสิน) 

  -การน าเสนอข๎อมูลท าได๎หลายลักษณะตามความเหมาะสมเชํน
การบอกเลําเอกสารรายงานโปสเตอร๑โปรแกรมน าเสนอ 
- การใช๎ซอฟต๑แวร๑เพื่อแก๎ป๓ญหาในชีวิตประจ าวันเชํนการ
ส ารวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑สร๎างแบบสอบถาม
และเก็บข๎อมูลใช๎ซอฟต๑แวร๑ตารางท างานเพื่อประมวลผลข๎อมูล
รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับคุณคําทางโภชนาการและสร๎างรายการ
อาหารส าหรับ๕วันใช๎ซอฟต๑แวร๑น าเสนอผลการส ารวจรายการ
อาหารที่เป๕นทางเลือกและข๎อมูลด๎านโภชนาการ 

  -การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยเข๎าใจสิทธิและ
หน๎าท่ีของตนเคารพในสิทธิของผู๎อื่นเชํนไมํสร๎างข๎อความเท็จ
และสํงให๎ผู๎อื่นไมํสร๎างความเดือดร๎อนตํอผู๎อื่นโดยการสํงสแปม
ข๎อความลูกโซํสํงตํอโพสต๑ที่มีข๎อมูลสํวนตัวของผู๎อื่นสํงค าเชิญ



ข๎อมูลหรือบุคคลที่ไมํเหมาะสม 
 

เลํนเกมไมํเข๎าถึงข๎อมูลสํวนตัวหรือการบ๎านของบุคคลอื่นโดย
ไมํได๎รับอนุญาตไมํใช๎เครื่องคอมพิวเตอร๑/ช่ือบัญชีของผู๎อื่น 

  -การสื่อสารอยํางมีมารยาทและรู๎กาลเทศะ 
- การปกปูองข๎อมูลสํวนตัวเชํนการออกจากระบบเมื่อเลิกใช๎
งานไมํบอกรหัสผํานไมํบอกเลขประจ าตัวประชาชน 
 

ป.5 ๑. ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการแก๎ป๓ญหาการอธิบายการ
ท างานการคาดการณ๑ผลลัพธ๑จากป๓ญหาอยํางงําย 
 

  -การใช๎เหตุผลเชิงตรรกะเป๕นการน ากฎเกณฑ๑หรือเง่ือนไขท่ี
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช๎พิจารณาในการแก๎ป๓ญหาการอธิบาย
การท างานหรือการคาดการณ๑ผลลัพธ๑ 

  - สถานะเริ่มต๎นของการท างานท่ีแตกตํางกันจะให๎ผลลัพธ๑ที่
แตกตํางกัน 
- ตัวอยํางป๓ญหาเชํนเกม Sudoku โปรแกรมท านายตัวเลข
โปรแกรมสร๎างรูปเรขาคณิตตามคําข๎อมูลเข๎าการจัดล าดับการ
ท างานบ๎านในชํวงวันหยุดจัดวางของในครัว 
 

 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช๎เหตุผลเชิง

ตรรกะอยํางงํายตรวจหาข๎อผิดพลาดและแก๎ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ใช๎อินเทอร๑เน็ตค๎นหาข๎อมูลติดตํอสื่อสารและท างาน
รํวมกันประเมินความนําเช่ือถือของข๎อมูล 
 
 
 

  -การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได๎โดยเขียนเป๕นข๎อความ
หรือผังงาน 

  -การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให๎ได๎ผลลัพธ๑ที่ถูกต๎องตรงตามความ
ต๎องการ 

  -หากมีข๎อผิดพลาดให๎ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่งเมื่อพบจุด
ที่ท าให๎ผลลััพธ๑ไมํถูกต๎องให๎ท าการแก๎ไขจนกวําจะได๎ผลลัพธ๑ที่
ถูกต๎อง 

  -การฝึกตรวจหาข๎อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู๎อื่นจะชํวย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุของป๓ญหาได๎ดียิ่งข้ึน 

  -ตัวอยํางโปรแกรมเชํนโปรแกรมตรวจสอบเลขคูํเลขคี่โปรแกรม
รับข๎อมูลน้ าหนักหรือสํวนสูงแล๎วแสดงผลความสมสํวนของ
รํางกายโปรแกรมสั่งให๎ตัวละครท าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
- ซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎ในการเขียนโปรแกรมเชํน Scratch, logo 

  -การค๎นหาข๎อมูลในอินเทอร๑เน็ตและการพิจารณาผลการค๎นหา 
  - การติดตํอสื่อสารผํานอินเทอร๑เน็ตเชํนอีเมลบล็อกโปรแกรม

สนทนา 
  - การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
   -การใช๎อินเทอร๑เน็ตในการติดตํอสื่อสารและท างานรํวมกันเชํน

ใช๎นัดหมายในการประชุมกลุํมประชาสัมพันธ๑กิจกรรมใน
ห๎องเรียนการแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิดเห็นในการเรียน
ภายใต๎การดูแลของครู 

   -การประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูลเชํนเปรียบเทียบความ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. รวบรวมประเมินน าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค๑โดยใช๎ซอฟต๑แวร๑หรือบริการบนอินเทอร๑เน็ตที่
หลากหลายเพื่อแก๎ป๓ญหาในชีวิตประจ าวัน 
 

สอดคล๎องสมบูรณ๑ของข๎อมูลจากหลายแหลํงแหลํงต๎นตอของ
ข๎อมูลผู๎เขียนวันท่ีเผยแพรํข๎อมูล 
 -ข๎อมูลที่ดีต๎องมีรายละเอียดครบทุกด๎านเชํนข๎อดีและข๎อเสีย
ประโยชน๑และโทษ 

   -การรวบรวมข๎อมูลประมวลผลสร๎างทางเลือกประเมินผลจะ
ท าให๎ได๎สารสนเทศเพื่อใช๎ในการแก๎ป๓ญหาหรือการตัดสินใจได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

  -การใช๎ซอฟต๑แวร๑หรือบริการบนอินเทอร๑เน็ตที่หลากหลายใน
การรวบรวมประมวลผลสร๎างทางเลือกประเมินผลน าเสนอจะ
ชํวยให๎การแก๎ป๓ญหาท าได๎อยํางรวดเร็วถูกต๎องและแมํนย า 
- ตัวอยํางป๓ญหาเชํนถํายภาพและส ารวจแผนที่ในท๎องถิ่นเพื่อ
น าเสนอแนวทางในการจัดการพื้นท่ีวํางให๎เกิดประโยชน๑ท า
แบบส ารวจความคิดเห็นออนไลน๑และวิเคราะห๑ข๎อมูลน าเสนอ
ข๎อมูลโดยการใช๎ blog หรือ web page 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยมีมารยาทเข๎าใจ

สิทธิและหน๎าท่ีของตนเคารพในสิทธิของผู๎อื่นแจ๎ง
ผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อพบข๎อมูลหรือบุคคลที่ไมํเหมาะสม 

- อันตรายจากการใช๎งานและอาชญากรรมทางอินเทอร๑เน็ต 
-มารยาทในการติดตํอสื่อสารผํานอินเทอร๑เน็ต (บูรณาการกับวิชาที่
เกี่ยวข๎อง) 
 

ป.6 ๑. ใช๎เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการ
แก๎ป๓ญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงํายเพื่อแก๎ป๓ญหาใน
ชีวิตประจ าวันตรวจหาข๎อผิดพลาดของโปรแกรมและแก๎ไข 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

-การแก๎ป๓ญหาอยํางเป๕นขั้นตอนจะชํวยให๎แก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   -การใช๎เหตุผลเชิงตรรกะเป๕นการน ากฎเกณฑ๑หรือเง่ือนไขที่ครอบคลุมทุก

กรณีมาใช๎พิจารณาในการแก๎ป๓ญหา 
  - แนวคิดของการท างานแบบวนซ้ าและเง่ือนไข 
  -การพิจารณากระบวนการท างานที่มีการท างานแบบวนซ้ าหรือเง่ือนไข

เป๕นวิธีการที่จะชํวยให๎การออกแบบวิธีการแก๎ป๓ญหาเป๕นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

-ตัวอยํางป๓ญหาเชํนการค๎นหาเลขหน๎าที่ต๎องการให๎เร็วที่สุดการทายเลข๑ -
๑,๐๐๐ ,๐๐๐โดยตอบให๎ถูกภายใน๒๐ค าถามการค านวณเวลาในการ
เดินทางโดยค านึงถึงระยะทางเวลาจุดหยุดพัก 

   -การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได๎โดยเขียนเป๕นข๎อความหรือผังงาน 
  -การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช๎ตัวแปรการวนซ้ าการ

ตรวจสอบเง่ือนไข 
  -หากมีข๎อผิดพลาดให๎ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่งเมื่อพบจุดที่ท าให๎ผล

ลัพธ๑ไมํถูกต๎องให๎ท าการแก๎ไขจนกวําจะได๎ผลลัพธ๑ที่ถูกต๎อง 
  -การฝึกตรวจหาข๎อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู๎อื่นจะชํวยพัฒนาทักษะ

การหาสาเหตุของป๓ญหาได๎ดียิ่งขึ้น 
  -ตัวอยํางโปรแกรมเชํนโปรแกรมเกมโปรแกรมหาคําค.ร.น. เกมฝึกพิมพ๑ 

- ซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎ในการเขียนโปรแกรมเชํน Scratch, logo 
  -การค๎นหาอยํางมีประสิทธิภาพเป๕นการค๎นหาข๎อมูลที่ได๎ตรงตามความ

ต๎องการในเวลาที่รวดเร็วจากแหลํงข๎อมูลที่นําเชื่อถือหลายแหลํงและ
ข๎อมูลมีความสอดคล๎องกัน 

  -การใช๎เทคนิคการค๎นหาขั้นสูงเชํนการใช๎ตัวด าเนินการการระบุรูปแบบ
ของข๎อมูลหรือชนิดของไฟล๑ 

  -การจัดล าดับผลลัพธ๑จากการค๎นหาของโปรแกรมค๎นหา 
-การเรียบเรียงสรุปสาระส าคัญ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

  -อันตรายจากการใช๎งานและอาชญากรรมทางอินเทอร๑เน็ต  -แนวทางใน



3. ใช๎อินเทอร๑เน็ตในการค๎นหาข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศท างานรํวมกันอยํางปลอดภัย
เข๎าใจสิทธิและหน๎าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู๎อื่นแจ๎ง
ผู๎เกี่ยวข๎องเมื่อพบข๎อมูลหรือบุคคลที่ไมํเหมาะสม 
 

การปูองกัน 
  -วิธีก าหนดรหัสผําน 
  - การก าหนดสิทธิ์การใช๎งาน (สิทธิ์ในการเข๎าถึง) 
  -แนวทางการตรวจสอบและปูองกันมัลแวร๑ 

-อันตรายจากการติดตั้งซอฟต๑แวร๑ที่อยูํบนอินเทอร๑เน็ต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วิทยาศาสตร๑เพิ่มเติมจัดท าขึ้นส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร๑ที่

จ าเป๕นต๎องเรียนเนื้อหาในสาระชีววิทยาเคมีฟสิกส๑และโลกดาราศาสตร๑และอวกาศซึ่งเป๕นพื้นฐานส าคัญและเพียงพอ
ส าหรับการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาในด๎านวิทยาศาสตร๑เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่ใช๎วิทยาศาสตร๑เป๕นฐาน
เชํนแพทย๑ทันตแพทย๑สัตวแพทย๑เทคโนโลยีชีวภาพเทคนิคการแพทย๑วิศวกรรมสถาป๓ตยกรรมฯลฯโดยมีผลการเรียนรู๎
ที่ครอบคลุมด๎านเนื้อหาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และทักษะแหํงศตวรรษที่๒๑รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร๑ที่
ผู๎เรียนจ าเป๕นต๎องมีวิทยาศาสตร๑เพิ่มเติมนี้ได๎มีการปรับปรุงเพื่อให๎มีเนื้อหาท่ีทัดเทียมกับนานาชาติเน๎นกระบวนการ
คิดวิเคราะห๑และการแก๎ป๓ญหารวมทั้งเชื่อมโยงความรู๎สูํการน าไปใช๎ในชีวิตจริงสรุปได๎ดังนี้ 

๑. ลดความซ้ าซ๎อนของเนื้อหาระหวํางตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรู๎รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎มีเวลาส าหรับการเรียนรู๎และท าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑เพิ่มขึ้น 

๒. ลดความซ้ าซ๎อนของเนื้อหาระหวํางสาระชีววิทยาเคมีฟสิกส๑และโลกดาราศาสตร๑และอวกาศโดยมีการ
พิจารณาเนื้อหาท่ีมีความซ้ าซ๎อนกันแล๎วจัดให๎เรียนที่สาระใดสาระหนึ่งเชํน 

- เรื่องสารชีวโมเลกุลเดิมเรียนทั้งในสาระชีววิทยาและเคมีได๎พิจารณาแล๎วจัดให๎เรียนในสาระ
ชีววิทยา 

- เรื่องปโตรเลียมเดิมเรียนทั้งในสาระเคมีและโลกดาราศาสตร๑และอวกาศได๎พิจารณาแล๎วจัดให๎
เรียนในสาระโลกดาราศาสตร๑และอวกาศ 

- เรื่องกฎของบอยล๑กฎของชาร๑ลไอโซโทปกัมมันตรังสีได๎พิจารณาแล๎วจัดให๎เรียนในสาระเคมี
และเรื่องพลังงานนิวเคลียร๑จัดให๎เรียนในสาระฟสิกส๑เนื่องจากเดิมเนื้อหาเหลํานี้ทับซ๎อนกันในสาระเคมีและฟสิกส๑ 

- เรื่องการทดลองของทอมสันและการทดลองของมิลลิแกนเดิมเรียนท้ังในสาระเคมีและฟสิกส๑ได๎
พิจารณาแล๎วจัดให๎เรียนในสาระเคมี 

๓. ลดความซ้ าซ๎อนกันระหวํางระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเชํน 
- เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อมในสาระชีววิทยาได๎ปรับให๎สาระการเรียนรู๎เนื้อหาและกิจกรรม

มีความแตกตํางกันตามความเหมาะสมของระดับผู๎เรียน 
- เรื่องเทคโนโลยีอวกาศการเกิดลมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกพายุและมรสุมได๎มีการปรับ

ให๎สาระการเรียนรู๎เนื้อหาและกิจกรรมเรียนตํอเนื่องกันจากระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นไปสูํระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเพื่อไมํให๎ซ๎อนทับกัน 

๔. ลดทอนเนื้อหาที่ยากเพ่ือให๎เหมาะสมกับกลุํมของผู๎เรียนในระดับมัธมศึกษาตอนปลาย 
๕. มีการเพิ่มเนื้อหาด๎านตํางๆท่ีมีความทันสมัยสอดคล๎องตํอการด ารงชีวิตในป๓จจุบันและอนาคต

มากขึ้นเชํนเรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอท่ีมีตํอมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อมในสาระชีววิทยาเรื่องทักษะและความ
ปลอดภัยในปฏิบัติการเคมีนวัตกรรมและการแก๎ป๓ญหาท่ีเน๎นการบูรณาการในสาระเคมีเรื่องเทคโนโลยี
ด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อมการสื่อสารด๎วยสัญญาณดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลใน
ป๓จจุบันรวมท้ังเนื้อหาเกี่ยวกับการค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟสิกส๑อนุภาคเพื่อความสอดคล๎องกับความก๎าวหน๎า
ของวิชาฟสิกส๑ในป๓จจุบัน 

วิทยาศาสตร๑เพิ่มเติมนี้ถึงแม๎วําสถานศึกษาสามารถจัดให๎ผู๎เรียนได๎เรียนตามความเหมาะสม
และตามจุดเน๎นของสถานศึกษา แต่ในแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนทุกสาระ
เพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการน าไปใช้เพื่อการศึกษาต่อโดยเฉพาะอยํางยิ่งเนื้อหาของวิชาโลกดารา
ศาสตร๑และอวกาศที่สถานศึกษามักมองข๎ามความส าคัญของการเรียนสาระนี้ซึ่งเป๕นการบูรณาการ

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

 



ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ทั้งฟสิกส๑เคมีและชีววิทยารวมทั้งศาสตร๑อื่นๆที่เก่ียวข๎องเพ่ือมาชํวยในการ
อธิบายและเข๎าใจปรากฏการณ๑ตํางๆในธรรมชาติทั้งการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงทางลมฟูาอากาศซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกลําวล๎วน
สํงผลซึ่งกันและกันรวมทั้งสิ่งมีชีวิตด๎วยและที่ส าคัญคือความรู๎ในวิชานี้สามารถน าไปใช๎ในการศึกษาตํอ
เพ่ือประกอบอาชีพในหลายๆด๎านเชํนอาชีพท่ีเกี่ยวกับวัสดุศาสตร๑การเดินเรือการบินการเกษตร
การศึกษาประวัติศาสตร๑วิศวกรอุตสาหกรรมน้ ามันเหมืองนักธรณีวิทยานักอุตุนิยมวิทยานักดารา
ศาสตร๑นักบินอวกาศดังนั้นพื้นฐานความรู๎ทางวิชาโลกดาราศาสตร๑และอวกาศจะชํวยเปดโอกาส
ทางด๎านอาชีพที่หลากหลายให๎กับผู๎เรียนเพราะในอนาคตข๎างหน๎านอกจากมนุษย๑จะต๎องมีความเข๎าใจ
เกี่ยวกับโลกที่ตัวเองอาศัยอยูํแล๎วยังต๎องพัฒนาตนเองเพ่ือศึกษาข๎อมูลตํางๆที่อยูํนอกโลกเพ่ือน าข๎อมูล
เหลํานั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว ๑๑๑๐๑      วิทยาศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
 
  ศึกษาเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมํมีชีวิตของพืชและสัตว๑ที่อาศัยบริเวณตํางๆ 
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมในบริเวณท่ีพืชและสัตว๑อาศัยอยูํ ลักษณะและหน๎าที่ของสํวนตํางๆ ของ
รํางกายมนุษย๑ สัตว๑ และพืช รวมทั้งการท าหน๎าที่รํวมกันของสํวนตํางๆของรํางกายมนุษย๑ ตลอดจน
การดูแลรักษาสุขภาพ  อยํางถูกต๎องปลอดภัยอยูํเสมอสมบัติที่สังเกตได๎ของวัสดุที่ใช๎ท าวัสดุซึ่งท าจาก
วัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุและจัดกลุํมวัสดุตามสมบัติที่สังเกต การ
เกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท๎องฟูาในเวลากลางวันและกลางคืน 
สาเหตุที่มองไมํเห็นดาวสํวนใหญํในเวลากลางวัน ลักษณะภายนอกของหินหินทรายในท๎องถิ่นจาก
ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตศึกษาและเรียนรู๎การแก๎ป๓ญหาอยํางงํายโดยใช๎ขั้นตอนการแก๎ป๓ญหา
ตามล าดับขั้นตอนการท างาน หรือการแก๎ป๓ญหาโดยใช๎ภาพ สัญลักษณ๑ หรือข๎อความตลอดจนการ
เขียนโปรแกรมสร๎างล าดับของค าสั่งให๎คอมพิวเตอร๑ท างาน ศึกษาเทคโนโลยีเบื้องต๎นการใช๎ซอฟต๑แวร๑
เบื้องต๎น การสร๎างและจัดเก็บไฟล๑อยํางเป๕นระบบและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย 
 โดยมุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ที่สามารถใช๎อธิบาย แก๎ไขป๓ญหา หรือสร๎างสรรค๑
พัฒนางานงนชีวิตจริงได๎ ซึ่งเน๎นการเชื่อมโยงความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑กับกระบวนการ
ทางวิศวกรรมศาสตร๑ และให๎มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ความรู๎โดยใช๎กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู๎ และการแก๎ป๓ญหาที่หลากหลาย 
  ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห๑ แก๎ป๓ญหาเป๕น
ขั้นตอนและเป๕นระบบ มีทักษะในการใช๎เทคโนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข๎อมูลสํวนตัว และ
การสื่อสารเบื้องต๎นในการแก๎ป๓ญหาที่พบในชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู๎ความ
เข๎าใจในวิชาวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม และการด ารงชีวิต จน
สามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก๎ป๓ญหาและการจัดการทักษะ
ในการสื่อสาร และความสามรถในการตัดสินใจ และเป๕นผู๎ที่มีจิตวิทยาศาสตร๑  มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค๑ 
 
ตัวช้ีวัด   
 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  ตัวช้ีวัด 
 



โครงสร้างรายวิชา 
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 เวลา 80 

ชั่วโมง 

ล าดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 
1 
 

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต 
พืชและสัตว๑ 

ว 1.1  ป.1/1 ป.1/2 
ว 8.1 ป.1/1-ป.1/7 
 

สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกตํางจากสิ่งไมํมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิต

จะมีการเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถําย หายใจ เจริญเติบโต 

สืบพันธุ๑ และตอบสนองตํอสิ่งเร๎า แตํสิ่งไมํมีชีวิตจะไมํมี

ลักษณะดังกลําว 

พืชและสัตว๑เป๕นสิ่งมีชีวิตเชํนเดียวกัน แตํมีลักษณะ

โครงสร๎างภายนอกแตกตํางกัน โครงสร๎างภายนอกของ

พืชและสัตว๑  
แตํละสํวนท าหน๎าที่แตกตํางกัน  

17  

2 สิ่งมีชีวิต 

ใกล๎ตัวเรา 

ว 1.2  ป.1/1  
ว 8.1 ป.1/1-ป.1/7 

สิ่งมีชีวิตในท๎องถ่ิน จะมีลักษณะที่เหมือนกันและ

แตกตํางกัน ซึ่งสามารถน ามาจ าแนกโดยใช๎ลักษณะ

ภายนอก 

เป๕นเกณฑ๑ 

8  

3 ดินในท๎องถ่ิน ว 6.1  ป.1/1  
ว 8.1 ป.1/1-ป.1/7 

ดินเป๕นสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่ประกอบด๎วยเศษหิน 

ซากพืช ซากสัตว๑ ซึ่งดินในแตํละท๎องถ่ินมีสมบัติทาง

กายภาพแตกตํางกันออกไป 

9  

4 รํางกายของเรา 
 

ว 1.1 ป. 1/3 
ว 8.1  ป.1/1-ป.1/7   
 

อวัยวะภายนอกของมนุษย๑ มีลักษณะและหน๎าที่

แตกตํางกัน อวัยวะเหลํานี้มีความส าคัญตํอการ

ด ารงชีวิต จึงต๎องดูแลรักษาและปูองกันไมํให๎อวัยวะ

เหลํานี้ได๎รับอันตราย 

9  

5 ของเลํนและ 

ของใช๎ของฉัน 
ว 3.1  ป.1/1 
ว 8.1 ป.1/1- ป.1/7 

วัสดุที่ใช๎ท าของเลํนและของใช๎ในชีวิตประจ าวันอาจมี

รูปรําง สี ขนาด พื้นผิว ความแข็ง เหมือนกันหรือ

แตกตํางกัน 

8  

6 
 

วัสดุใกล๎ตัว 
 

ว 3.1  ป.1/2 
ว 8.1 ป.1/1- ป.1/7  

ลักษณะหรือสมบัติตํางๆ ของวัสดุสามารถน ามาใช๎เป๕น

เกณฑ๑ในการจ าแนกวัสดุที่ใช๎ท าของเลํนและของใช๎ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

9 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับท่ี 
 

ช่ือหน่วยการเรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

7 ดึงและผลัก ว 4.1  ป.1/1  
ว 8.1 ป.1/1-ป.1/7 การดึงและการผลักวัตถุ เป๕นการออกแรงกระท าตํอวัตถุ 

ซึ่งอาจท าให๎วัตถุเคลื่อนที่หรืออาจไมํเคลื่อนที่ และ

เปลี่ยนแปลงรูปรํางหรืออาจไมํเปลี่ยนแปลงรูปรําง 

10  

8 บนท๎องฟูา ว 7.1  ป.1/1  
ว 8.1 ป.1/1-ป.1/7 ในท๎องฟูามีดวงอาทิตย๑ ดวงจันทร๑ และดวงดาว โดยจะ

มองเห็นท๎องฟูามีลักษณะเป๕นครึ่งทรงกลมครอบแผํนดิน

เอาไว๎ 

10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 14101)         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4     เวลา   80   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาและเรียนรู๎เกี่ยวกับหน๎าที่ของสํวนตํางๆ ของพืช การจัดกลุํมสิ่งมีชีวิต การจ าแนกพืช
ออกเป๕นพืชดอกและพืชไมํมีดอก การจ าแนกสัตว๑มีกระดูกสันหลังและสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง 
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได๎ของสัตว๑มีกระดูกสันหลัง ผลของแรงโน๎มถํวงของโลก การใช๎เครื่องชั่งสปริง
วัดน้ าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การจ าแนกวัตถุเป๕น
ตัวกลางโปรํงใสํ ตัวกลางโปรํงแสง และตัวกลางทึบแสง สมบัติทางกายภาพด๎านความแข็ง สภาพ
ยืดหยุํน การน าความร๎อน และการน าไฟฟูาของวัสดุ การน าสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกตมวล การต๎องการที่อยูํ
รูปรํางและปริมาตรของสสาร รวมทั้งการใช๎เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ 
แบบรูปเส๎นทางการขึ้นตกและของดวงจันทร๑ สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
รูปรํางปรากฏของดวงจันทร๑และพยากรณ๑รูปรํางปรากฏของดวงจันทร๑ และสร๎างแบบจ าลองแสดง
องค๑ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห๑ตํางๆ จากแบบจ าลอง 
 โดยมุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ที่สามารถน าไปใช๎อธิบาย แก๎ไขป๓ญหา หรือ
สร๎างสรรค๑ พัฒนางานในชีวิตจริง ซึ่งเน๎นการเชื่อมโยงความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ กับ
กระบวนการทางวิทยาสาสตร๑ และให๎มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ความรู๎โดยใช๎
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ และการแก๎ป๓ญหาที่หลากหลาย 
 เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะการคิด และมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกข้ันตอน 
รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร๑ และมีเจตคติท่ีดีตํอการเรียนวิทยาศาสตร๑ 
 
 ตัวช้ีวัด  
 ว 1.2  ป .4/1 
 ว 1.3  ป .4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
 ว 2.1  ป .4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
 ว 2.2  ป .4/1 ป.4/2 ป.4/3  
 ว 2.3  ป .4/1  
 ว 3.1  ป .4/1 ป.4/2 ป.4/3  
 รวม 16 ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชา 
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 14101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 

ว 1.2  ป .4/1 
ว 1.3  ป .4/1
 ป.4/2
 ป.4/3
 ป.4/4 

   พืชดอกมีดอกสํวนตํางๆ ที่ส าคัญได๎แกํ ราก ล าต๎น ใบ ดอก ผลและเมล็ด 
ซึ่งสํวนตํางๆ เหลํานี้จะท าหน๎าที่ตํางกันไป 
   สิ่งมีชีวิตหลายชนิด โดยแตํละชนิดจะมีลักษณะส าคัญบางอยํางเหมือนกัน
หรือแตกตํางกันไป ซึ่งสามารถใช๎เป๕นเกณฑ๑ในการจัดกลุํมสิ่งมีชีวิตออกเป๕น
กลุํมพืช กลุํมสัตว๑ และกลุํมที่ไมํใชํพืชและสัตว๑ 
   ในการจ าแนกพืชสามารถใช๎ลักษณะการมีดอกของพืชเป๕นเกณฑ๑ และการ
จ าแนกสัตว๑สามารถใช๎การมีกระดูกสันหลังเป๕นเกณฑ๑ได๎ ซึ่งสัตว๑มีกระดูกสัน

หลังมี 5 กลุํมและสัตว๑มีกระดูกสันหลังแตํละกลุํมจะมีลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได๎ตํางกัน 
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2 แรงโน๎มถํวงของโลก
และตัวกลางของแสง 

ว 2.2  ป .4/1
 ป.4/2
 ป.4/3
  
ว 2.3  ป .4/1
  
 

   แรงโน๎มถํวงของโลกเป๕นแรงดึงดูดที่โลกกระท าตํอมวลของวัตถุทุกชนิดที่
อยูํบนโลกและที่อยูํใกล๎โลก ซึ่งมีทิศทางเข๎าสูํศูนย๑กลางของโลก ท าให๎วัตถุมี
น้ าหนักและตกลงสูํพื้นโลก ซึ่งสามารถวัดน้ าหนักของวัตถุได๎โดยใช๎เครื่องชั่ง
สปริง 
   มวลของวัตถุมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุมีมวล
มากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได๎ยากกวําวัตถุที่มีมวลน๎อย 
   เมื่อมองสิ่งตํางๆ โดยมีวัตถุบางชนิดมากั้นแสง จะท าให๎มองเห็นสิ่งนั้นๆ 
ชัดเจนแตกตํางกันไป จึงจ าแนกวัตถุที่กั้นแสง ได๎เป๕นตัวกลางโปรํางใสํ โปรํง
แสง และทึบแสง 

13  

3 วัสดุและสสาร ว 2.1  ป .4/1
 ป.4/2
 ป.4/3
 ป.4/4 

   สมบัติตํางๆ ของวัสดุที่เราสามารถสังเกตและทดสอบได๎เชํน ความแข็ง 
สภาพยืดหยุํน การน าความร๎อน การน าไฟฟูา เป๕นต๎น ซึ่งสามารถน าวัสดุที่มี
สมบัติในด๎านตํางๆ มาใช๎ประโยชน๑ได๎ตํางกัน 
   สสารในชีวิตประจ าวันมีหลายชนิด แตํละชนิดอาจอยูํในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และแก๏ส ซึ่งสสารแตํละสถานะอาจมีคุณสมบัติบางประการ
เหมือนกันหรือตํางกัน สามารถสังเกตได๎จากการต๎องการที่อยูํ รูปรําง การใช๎
เครื่องมือในการวัดมวลและปริมาตรเปลี่ยนแปลงเชํนนี้เป๕นรูปแบบซ้ าๆ ทุก
เดือน ระบบสุริยะนั้นเป๕นระบบที่มีดวงอาทิตย๑เป๕นศูนย๑กลางและมีดาว

บริวารโคจรอยูํโดยรอบ ประกอบด๎วยดาวเคราะห๑ 8 ดวง รวมทั้งดวงจันทร๑
บริวารของดาวเคราะห๑ ดาวเคราะห๑แคระ ดาวเคราะห๑น๎อย ดาวหาง และ
วัตถุขนาดเล็กอื่นๆ โคจรอยูํรอบดวงอาทิตย๑ 
   ดาวเคราะห๑ที่โคจรรอบดวงอาทิตย๑แตํละดวงจะมีขนาดของดาว ระยะหําง
จากดวงอาทิตย๑ และคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย๑แตกตํางกันไป 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่  ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว  ๑. ๑  เข๎าใจหนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ๑ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของ 

ระบบตํางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ๑กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๒  เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตํอมนุษย๑และ
สิ่งแวดล๎อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสาร สิ่งท่ีเรียนรู๎ และน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

 

สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒. ๑  เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น   ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสิ่งมีชีวิต   ความสัมพันธ๑

ระหวํางสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ         หาความรู๎และจิตวิทยา
ศาสตร๑สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข๎าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท๎องถิ่น 
ประเทศ และโลกน าความรู๎ไปใช๎ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓. ๑  เข๎าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ๑ระหวํางสมบัติของสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยว

ระหวํางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ น า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

มาตรฐาน ว ๓.๒  เข๎าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลายการ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว ๔. ๑  เข๎าใจธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟูา แรงโน๎มถํวง และแรงนิวเคลียร๑มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑อยํางถูกต๎องและมีคุณธรรม 
มาตรฐาน ว ๔.๒    เข๎าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตํางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ             
    สืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎  
     ประโยชน๑  

สาระที่ ๕ พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕. ๑  เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ๑

ระหวํางสารและพลังงาน  ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม   มีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู๎  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และ น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑  

สาระที่ ๖  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖. ๑  เข๎าใจกระบวนการตําง ๆ   ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ๑ของกระบวนการ

ตําง ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑  



สาระที่ ๗ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗. ๑  เข๎าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ๑ภายในระบบสุริยะและ

ผลตํอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑  การสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

 
มาตรฐาน ว ๗.๒  เข๎าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช๎ในการส ารวจอวกาศและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ด๎านการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และ
จิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑อยํางมีคุณธรรมตํอชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม 

สาระที่๘ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘. ๑  ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ป๓ญหา รู๎

วําปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสํวนใหญํมีรูปแบบที่แนํนอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได๎ ภายใต๎ข๎อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูํในชํวงเวลานั้นๆ เข๎าใจวํา วิทยาศาสตร๑  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กัน 

 

คุณภาพผู้เรียน 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 เข๎าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 
 เข๎าใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว  แรงในธรรมชาติ รูปของพลังงาน  
 เข๎าใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ ดวงอาทิตย๑ และดวงดาว 
 ตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ และปรากฏการณ๑ตํางๆ รอบตัว สังเกต ส ารวจตรวจสอบ

โดยใช๎เครื่องมืออยํางงําย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ด๎วยการเลําเรื่อง เขียน หรือวาดภาพ 
 ใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑  ในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม ท า

โครงงานหรือช้ินงานตามที่ก าหนดให๎ หรือตามความสนใจ 
 แสดงความกระตือรือร๎น  สนใจที่จะเรียนรู๎  และแสดงความซาบซึ้งตํอสิ่งแวดล๎อมรอบตัว แสดงถึง

ความมีเมตตา ความระมัดระวังตํอสิ่งมีชีวิตอื่น 
 ท างานท่ีได๎รับมอบหมายด๎วยความมุํงมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย๑ จนเป๕นผลส าเร็จ และท างาน

รํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 เข๎าใจโครงสร๎างและการท างานของระบบตํางๆ ของสิ่งมีชีวิต  และความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลายในสิ่งแวดล๎อมท่ีแตกตํางกัน 

 เข๎าใจสมบัติและการจ าแนกกลุํมของวัสดุ  สถานะของสาร  สมบัติของสารและการท าให๎สารเกิดการ
เปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจ าวัน การแยกสารอยํางงําย 

 เข๎าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระท ากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องต๎นของแรงลอยตัว สมบัติและ
ปรากฏการณ๑เบื้องต๎นของแสง เสียง และวงจรไฟฟูา 

 เข๎าใจลักษณะ องค๑ประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธ๑ของดวงอาทิตย๑ โลก 
และดวงจันทร๑ที่มีผลตํอการเกิดปรากฎการณ๑ธรรมชาติ 

 ตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะเรียนรู๎ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช๎
เครื่องมือ อุปกรณ๑ วิเคราะห๑ข๎อมูล และสื่อสารความรู๎จากผลการส ารวจตรวจสอบ 



 ใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ในการด ารงชีวิต และการศึกษาความรู๎เพิ่มเติม ท า
โครงงานหรือช้ินงานตามที่ก าหนดให๎หรือตามความสนใจ 

 แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ 
 ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี แสดงความช่ืนชม ยกยํอง และเคารพสิทธิ

ในผลงานของผู๎คิดค๎น 
 แสดงถึงความซาบซึ้ง หํวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมอยํางรู๎คุณคํา 
 ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางสร๎างสรรค๑ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของ

ผู๎อื่น 
 

 ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางสร๎างสรรค๑ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของ
ผู๎อื่น 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 เข๎าใจการรักษาดุลยภาพของเซลล๑และกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
 เข๎าใจกระบวนการถํายทอดสารพันธุกรรม การแปรผัน มิวเทชัน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิตและป๓จจัยที่มีผลตํอการอยูํรอดของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล๎อมตํางๆ 
 เข๎าใจกระบวนการ ความส าคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตํอมนุษย๑ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
 เข๎าใจชนิดของอนุภาคส าคัญที่เป๕นสํวนประกอบในโครงสร๎างอะตอม  การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  

การเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนสมการเคมี  ป๓จจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 เข๎าใจชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคและสมบัติตํางๆ ของสารที่มีความสัมพันธ๑กับแรงยึด

เหนี่ยว 
 เข๎าใจการเกิดปโตรเลียม การแยกแก๏สธรรมชาติและการกลั่นล าดับสํวนน้ ามันดิบ การน าผลิตภัณฑ๑

ปโตรเลียมไปใช๎ประโยชน๑และผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
 เข๎าใจชนิด สมบัติ ปฏิกิริยาที่ส าคัญของพอลิเมอร๑และสารชีวโมเลกุล 
 เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบตํางๆ สมบัติของคลื่นกล คุณภาพของ

เสียงและการได๎ยิน สมบัติ ประโยชน๑และโทษของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร๑ 
 เข๎าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณ๑ทางธรณีที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
 เข๎าใจการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและความส าคัญของเทคโนโลยี

อวกาศ 
 เข๎าใจความสัมพันธ๑ของความรู๎วิทยาศาสตร๑ที่มีผลตํอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทตํางๆ และการ

พัฒนาเทคโนโลยีที่สํงผลให๎มีการคิดค๎นความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ที่ก๎าวหน๎า ผลของเทคโนโลยีตํอชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม 

 ระบุป๓ญหา ตั้งค าถามที่จะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรตํางๆ 
สืบค๎นข๎อมูลจากหลายแหลํง ตั้งสมมติฐานที่เป๕นไปได๎หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป๕นไปได๎ 

 วางแผนการส ารวจตรวจสอบเพื่อแก๎ป๓ญหาหรือตอบค าถาม วิเคราะห๑ เชื่อมโยงความสัมพันธ๑ของตัว
แปรตํางๆ โดยใช๎สมการทางคณิตศาสตร๑หรือสร๎างแบบจ าลองจากผลหรือความรู๎ที่ได๎รับจากการส ารวจตรวจสอบ 

 สื่อสารความคิด ความรู๎จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่  ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑. ๑ เข๎าใจหนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ๑ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของระบบตํางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ๑กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน า
ความรู๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.  ๑ 
 

 ๑.  เปรียบเทียบความแตกตํางระหวําง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมํมีชีวิต    

-   สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกตํางจากสิ่งไมํมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่   
กินอาหาร ขับถําย หายใจ  เจริญเติบโต สืบพันธุ๑และตอบสนองตํอสิ่งเร๎า  
แตํสิ่งไมํมีชีวิตจะไมํมีลักษณะดังกลําว 

๒.  สังเกตและอธิบายลักษณะและหน๎าท่ี
ของโครงสร๎างภายนอกของพืชและ
สัตว๑   

 

-   โครงสร๎างภายนอกของพืชได๎แกํ  ราก     ล าต๎น ใบดอกและผล   แตํละ
สํวนท าหน๎าท่ีตํางกัน 

-   โครงสร๎างภายนอกของสัตว๑ ได๎แกํ  ตา  หู  จมูก ปาก  เท๎า และขา แตํละ
สํวนท าหน๎าท่ีแตกตํางกัน   

๓. สังเกตและอธิบายลักษณะ หน๎าที่และ
ความส าคัญของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย๑ ตลอดจนการดูแลรักษา
สุขภาพ    

-   อวัยวะภายนอกของมนุษย๑มีลักษณะและหน๎าที่แตกตํางกัน อวัยวะ
เหลํานี้มีความส าคัญตํอการด ารงชีวิต จึงต๎องดูแลรักษาและปูองกันไมํให๎
อวัยวะเหลํานั้นได๎รับอันตราย 

ป. ๒ 
 
 
 
 
 

 ๑.   ทดลองและอธิบาย น้ า แสง เป๕นป๓จจัย
ที่จ าเป๕นตํอการด ารงชีวิตของพืช    

-   พืชต๎องการน้ าและแสงในการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต 

๒. อธิบายอาหาร น้ า อากาศ เป๕นป๓จจัยที่
จ าเป๕นตํอการด ารงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของพืชและสัตว๑และน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑    

 

-   พืชและสัตว๑ต๎องการอาหาร  น้ า อากาศเพื่อการด ารงชีวิตด ารงชีวิตและ
การเจริญเติบโต  

-   น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในการดูแลพืชและสัตว๑เพื่อให๎เจริญเติบโตได๎ดี  

๓.  ส ารวจและอธิบาย พืชและสัตว๑สามารถ
ตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส  

-   พืชและสัตว๑มีการตอบสนองตํอ แสง อุณหภูมิ    และการสัมผัส 

๔.  ทดลองและอธิบาย รํางกายของมนุษย๑
สามารถ     ตอบสนองตํอแสง   อุณหภูมิ 
และการสัมผัส 

-   รํางกายมนุษย๑สามารถตอบสนองตํอ  แสง  อุณหภูมิและการสัมผัส 

 ๕.  อธิบายป๓จจัยที่จ าเป๕นตํอการด ารงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย๑  

-   มนุษย๑ต๎องการอาหาร  น้ า  อากาศ เพื่อการด ารงชีวิตและการ
เจริญเติบโต 

ป. ๓ - - 

ป. ๔  ๑.  ทดลองและอธิบายหน๎าที่ของทํอ
ล าเลียงและ ปากใบของพืช   

-   ภายในล าต๎นของพืชมีทํอล าเลียง  เพื่อล าเลียงน้ าและอาหาร  และในใบมีปากใบ
ท าหน๎าที่คายน้ า 

๒.  อธิบาย น้ า แก๏สคาร๑บอนไดออกไซด๑ แสงและ
คลอโรฟลล๑ เป๕นป๓จจัยท่ีจ าเป๕นบาง
ประการตํอ    การเจริญเติบโตและการ
สังเคราะห๑ด๎วยแสงของพืช 

-  ป๓จจัยที่ส าคัญตํอการเจริญเติบโตและการสังเคราะห๑ด๎วยแสงของพืช ได๎แกํ   
น้ า แก๏สคาร๑บอนไดออกไซด๑ แสง และคลอโรฟลล๑ 

๓.   ทดลองและอธิบาย การตอบสนอง
ของพืชตํอแสง เสียง และการสัมผัส   

-   พืชมีการตอบสนองตํอแสง เสียง และการสัมผัส   ซึ่งเป๕นสภาพแวดล๎อม
ภายนอก 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๔.   อธิบายพฤติกรรมของสัตว๑ที่ตอบสนอง
ตํอแสง    อุณหภูมิ การสัมผัส และน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑   

-   พฤติกรรมของสัตว๑  เป๕นการแสดงออกของสัตว๑ในลักษณะตําง ๆ เพื่อ
ตอบสนองตํอสิ่งเร๎า เชํน แสง อุณหภูมิ การสัมผัส 

-   น าความรู๎เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว๑ไปใช๎    ประโยชน๑ในการจัด
สภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของสัตว๑ และเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร 

ป. ๕  ๑.  สังเกตและระบุสํวนประกอบของดอก
และโครงสร๎างที่เกี่ยวข๎องกับการ
สืบพันธุ๑ของพืชดอก  

-   ดอกโดยทั่วไปประกอบด๎วย กลีบเลี้ยง กลีบดอก  เกสรเพศผู๎ และเกสร
เพศเมีย 

-   สํวนประกอบของดอกท่ีท าหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ๑ ได๎แกํ เกสร
เพศเมีย ประกอบด๎วย  รังไขํ  ออวุล  และเกสร   เพศผู๎  ประกอบด๎วย
อับเรณูและละอองเรณู 

๒.  อธิบายการสืบพันธุ๑ของพืชดอก การ
ขยายพันธุ๑พืช และน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑  

-   พืชดอกมีการสืบพันธุ๑ท้ังแบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ๑แบบไมํอาศัยเพศ  
-   การขยายพันธุ๑พืชเพื่อเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ ของพืช  ท าได๎หลายวิธี โดย

การเพาะเมล็ด  การป๓กช า  การตอนกิ่ง  การติดตา  การทาบกิ่ง  การเสียบ
ยอด  และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

๓.  อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบาง
ชนิด             

-   พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก  ดอกได๎รับการผสมพันธุ๑
กลายเป๕นผล  ผลมี 

   เมล็ด  ซึ่งสามารถงอกเป๕นต๎นพืชต๎นใหมํหมุนเวียนเป๕นวัฏจักร 

๔.   อธิบายการสืบพันธุ๑และการขยายพันธุ๑
ของสัตว๑          

-   สัตว๑มีการสืบพันธุ๑แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ๑แบบไมํอาศัยเพศ  
-   การขยายพันธุ๑สัตว๑โดยวิธีการคัดเลือกพันธุ๑และการผสมเทียม ท าให๎

มนุษย๑ได๎สัตว๑ที่มีปริมาณและคุณภาพตามที่ต๎องการ 

๕.   อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว๑บางชนิด 
และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑  

-   สัตว๑บางชนิด เชํน ผีเสื้อ ยุง กบ  เมื่อไขํได๎รับ การผสมพันธุ๑จะเจริญเป๕นตัว
อํอนและตัวอํอน    เจริญเติบโตเป๕นตัวเต็มวัย จนกระทั่งสามารถสืบพันธุ๑
ได๎ หมุนเวียนเป๕นวัฏจักร 

-   มนุษย๑น าความรู๎เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว๑   มาใช๎ประโยชน๑มากมาย  
ทั้งทางด๎านการเกษตร การอุตสาหกรรม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม 

ป. ๖  ๑.  อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย๑จาก
วัยแรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ  

-   มนุษย๑มีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลง   ทางด๎านรํางกายตั้งแตํแรก
เกิดจนเป๕นผู๎ใหญ ํ



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๒.  อธิบายการท างานท่ีสัมพันธ๑กันของ
ระบบยํอยอาหาร ระบบหายใจ และ
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย๑  

 

-   ระบบยํอยอาหาร ท าหน๎าที่ยํอยอาหาร     ให๎เป๕นสารอาหารขนาดเล็กแล๎ว
จะถูกดูดซึมเข๎าสูํระบบหมุนเวียนเลือด  แก๏สออกซิเจนที่ได๎จากระบบ
หายใจจะท าให๎สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป๕นพลังงานท่ี
รํางกายน าไปใช๎ได๎ 

๓.   วิเคราะห๑สารอาหารและอภิปราย ความ
จ าเป๕นที่รํางกายต๎องได๎รับ สารอาหารใน
สัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  

-   สารอาหาร ได๎แกํ โปรตีน   คาร๑โบไฮเดรต     ไขมัน แรํธาตุ วิตามิน 
และน้ า มีความจ าเป๕นตํอรํางกาย  มนุษย๑จ าเป๕นต๎องได๎รับสารอาหารใน
สัดสํวนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัยเพื่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต 

 
 
สาระที่  ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๒ เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตํอมนุษย๑และ
สิ่งแวดล๎อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.  ๑  ๑.   ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่น
และน ามาจัดจ าแนกโดยใช๎ลักษณะ
ภายนอกเป๕นเกณฑ๑ 

-   สิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่นจะมีทั้งลักษณะที่เหมือนกัน  และแตกตํางกัน ซึ่ง
สามารถน ามาจ าแนกโดยใช๎ลักษณะภายนอกเป๕นเกณฑ๑ 

ป. ๒  ๑.   อธิบายประโยชน๑ของพืชและสัตว๑
ในท๎องถิ่น     

-   พืชและสัตว๑มีประโยชน๑ตํอมนุษย๑ในแงํของ ป๓จจัยสี่ คือ เป๕นอาหาร ท่ีอยูํ
อาศัย เครื่องนุํงหํม และยารักษาโรค 

ป. ๓  ๑.   อภิปรายลักษณะตํางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตใกล๎ตัว        

-   สิ่งมีชีวิตแตํละชนิดจะมีลักษณะแตกตํางกัน 

๒.   เปรียบเทียบและระบุลักษณะ ที่
คล๎ายคลึงกันของพํอแมํกับลูก 

-   สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีลักษณะภายนอกที่ ปรากฏคล๎ายคลึงกับพํอแมํของ
สิ่งมีชีวิตชนิดนั้น 

๓.   อธิบายลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของ
พํอแมํกับลูกวําเป๕นการ ถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและน าความร๎ู
ไปใช๎ประโยชน๑ 

-   ลักษณะภายนอกที่คล๎ายคลึงกันของพํอแมํกับลูกเป๕นการถํายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม 

-   มนุษย๑น าความรู๎ที่ได๎เกี่ยวกับการถํายทอด   ลักษณะทางพันธุกรรมมาใช๎
ประโยชน๑ในการพัฒนาสายพันธุ๑ของพืชและสัตว๑ 

๔.   สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ สูญพันธุ๑ไปแล๎ว 
และที่ด ารงพันธุ๑ มาจนถึงป๓จจุบัน (ว  
๑.๒.๓) 

-   สิ่งมีชีวิตที่ไมํสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ได๎ก็จะสูญพันธุ๑ไปในท่ีสุด 

-   สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได๎ จะ
สามารถอยูํรอดและด ารงพันธุ๑ตํอไป 

ป. ๔ - - 

ป. ๕ 
 
 

 ๑.   ส ารวจ  เปรียบเทียบและระบุ
ลักษณะของตนเองกับคนใน
ครอบครัว  

-   ลักษณะของตนเองจะคล๎ายคลึงกับคนใน    ครอบครัว 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
 
 

๒.   อธิบายการถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแตํละรุํน  

-   การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเป๕นการถํายทอดลักษณะบาง
ลักษณะจากบรรพบุรุษสูํลูกหลาน  ซึ่งบางลักษณะจะเหมือนพํอหรือ
เหมือนแมํ หรืออาจมีลักษณะเหมือน  ปูุ  ยํา  ตา  ยาย 

๓. จ าแนกพืชออกเป๕นพืชดอก  และ
พืชไมํมีดอก       

-   พืชแบํงออกเป๕นสองประเภทคือ พืชดอกกับพืชไมํมีดอก  

๔. ระบุลักษณะของพืชดอกท่ีเป๕นพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว   และพืชใบเลี้ยงคูํ 
โดยใช๎ลักษณะภายนอกเป๕นเกณฑ๑  

-   พืชดอกแบํงออกเป๕น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคูํ  โดยสังเกตจาก 
ราก ล าต๎น และใบ 

๕.  จ าแนกสัตว๑ออกเป๕นกลุํมโดยใช๎
ลักษณะภายในบางลักษณะและ
ลักษณะภายนอกเป๕นเกณฑ๑  

 

-   การจ าแนกสัตว๑เป๕นกลุํม โดยใช๎ลักษณะภายนอกและลักษณะภายใน
บางลักษณะเป๕นเกณฑ๑แบํงออกได๎เป๕นสัตว๑มีกระดูกสันหลังและสัตว๑ไมํมี
กระดูกสันหลัง   

-   สัตว๑มีกระดูกสันหลังแบํงเป๕นกลุํมปลาสัตว๑ครึ่งน้ าครึ่งบก 
สัตว๑เลื้อยคลาน สัตว๑ปีก และสัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยน้ านม 

ป. ๖ - - 

 
สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๒. ๑ เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น   ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสิ่งมีชีวิต   ความสัมพันธ๑
ระหวํางสิ่งมีชีวิตตําง ๆ  

ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.  ๑ - - 

ป. ๒ - - 

ป. ๓  ๑.   ส ารวจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นของ
ตนและอธิบายความสัมพันธ๑ของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม   

-   สิ่งแวดล๎อมหมายถึง สิ่งที่อยูํรอบๆ ตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต 
สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมท้ังกับสิ่งมีชีวิตด๎วยกันและกับ
สิ่งไมํมีชีวิต 

ป. ๔                                            -                                             - 

ป. ๕                                            -                                             - 

ป. ๖  ๑.   ส ารวจและอภิปรายความสัมพันธ๑
ของกลุํม     สิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํ
ตําง ๆ   

 

-   กลุํมสิ่งมีชีวิตในแหลํงท่ีอยูํตําง ๆ  มีความ   สัมพันธ๑กัน และมี
ความสัมพันธ๑กับแหลํงท่ีอยูํในลักษณะของแหลํงอาหาร แหลํงท่ีอยูํอาศัย  
แหลํงสืบพันธุ๑  และแหลํงเลี้ยงดูลูกอํอน 

๒.   อธิบายความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซํอาหารและ
สายใยอาหาร  

-   ความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูป   ของโซํอาหาร และสายใย
อาหาร ท าให๎เกิดการถํายทอดพลังงานจากผู๎ผลิตสูํผู๎บริโภค 



๓.   สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายความสัมพันธ๑
ระหวําง  การด ารง ชีวิตของสิ่งมีชีวิต
กับสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น  

-   สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํในแตํละแหลํงที่อยูํจะมี   โครงสร๎างที่เหมาะสมตํอการ
ด ารงชีวิตในแหลํงที่อยูํนั้น และสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมเพ่ือ
หาอาหารและมีชีวิตอยูํรอด 

 
 
 
 



สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๒.๒   เข๎าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท๎องถิ่น ประเทศ 
และโลกน าความรู๎ไปใช๎ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยําง
ยั่งยืน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.  ๑ - - 

ป. ๒ - - 

ป. ๓  ๑.   ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ และ
อภิปรายการใช๎ทรัพยากร ฃธรรมชาติ
ในท๎องถิ่น  

-   ดิน หิน น้ า อากาศ ปุาไม๎ สัตว๑ปุาและแรํจัดเป๕นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความส าคัญ 

-   มนุษย๑ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นเพื่อ   ประโยชน๑ตํอการด ารงชีวิต 

๒.  ระบุการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่
กํอให๎เกิดป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น  

-   มนุษย๑น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎อยํางมากมายจึงสํงผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 

๓.   อภิปรายและน าเสนอการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ    อยํางประหยัด 
คุ๎มคํา และมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ  

-   มนุษย๑ต๎องชํวยกันดูแลและรู๎จักใช๎    ทรัพยากรธรรมชาติอยํางประหยัด
และคุ๎มคํา   เพื่อให๎มีการใช๎ได๎นานและยั่งยืน 

ป. ๔ - - 

ป. ๕ -  - 

ป. ๖  ๑.   สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายแหลํง
ทรัพยากรธรรมชาติในแตํละท๎องถิ่นที่
เป๕นประโยชน๑ตํอ การด ารงชีวิต  

-   ทรัพยากรธรรมชาติตําง ๆ  ในแตํละท๎องถิ่นมีประโยชน๑ตํอการด ารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต 

๒.   วิเคราะห๑ผลของการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรมนุษย๑ตํอการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ  

-   การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย๑ท าให๎ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช๎มากขึ้น 
เป๕นผลท าให๎ทรัพยากรธรรมชาติลดน๎อยลง และสิ่งแวดล๎อมเปลี่ยนแปลง
ไป 

๓.   อภิปรายผลตํอสิ่งมีชีวิต จากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อม ทั้งโดย
ธรรมชาติและโดยมนุษย๑     

-   ภัยพิบัติจากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย๑ ท าให๎สิ่งแวดล๎อม
เปลี่ยนแปลง เป๕นผลท าให๎พืชและสัตว๑ปุาบางชนิดสูญพันธุ๑ 

 
 
 
 
 
 

๔.   อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

-   การสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ๑  เฝูาระวัง   ทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนการปลูกต๎นไม๎   เพิ่มขึ้นเพื่อเป๕นแนวทางหนึ่งในการดูแลรักษา   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

๕.  มีสํวนรํวมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น   

-   รํวมจัดท าโครงการเฝูาระวังรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น
อยํางยั่งยืน 

๓.  อภิปรายการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ อยําง
ยั่งยืน 

-  การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎อยํางคุ๎มคําด๎วยการใช๎ซ้ า   น ากลับมาใช๎
ใหมํ   ลดการใช๎ผลิตภัณฑ๑  ใช๎ผลิตภัณฑ๑ชนิดเดิม  ซํอมแซมสิ่งของ
เครื่องใช๎  เป๕นวิธีการใช๎ทรัพยากร ธรรมชาติอยํางยั่งยืน 

๔.  วิเคราะห๑และอธิบายการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

-   การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติควรค านึงถึงปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงบน
พื้นฐานของทางสายกลาง   และความไมํประมาท โดยค านึงถึงความ
พอประมาณ   ความมีเหตุผลและ           การเตรียมตัวให๎พร๎อมที่จะรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๕. อภิปรายป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมและ
เสนอแนะแนวทางการแก๎ป๓ญหา   

-   ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม  อาจเกิดจากมลพิษทางน้ า    มลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางดิน 

-   แนวทางการแก๎ป๓ญหามีหลายวิธี  เริ่มจากศึกษาแหลํงที่มาของป๓ญหา 
เสาะหากระบวนการในการแก๎ป๓ญหา และทุกคนมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ
เพื่อแก๎ป๓ญหานั้น 

 
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 

 มาตรฐาน ว ๓. ๑ เข๎าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ๑ระหวํางสมบัติของสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหวํางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ 
น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป. ๑ ๑. สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏ
หรือสมบัติของวัสดุที่ใช๎ท าของเลํน ของ
ใช๎ในชีวิตประจ าวัน         

- วัสดุที่ใช๎ท าของเลํนของใช๎ในชีวิตประจ าวัน    อาจมีรูปรําง  สี  ขนาด พื้นผิว  
ความแข็งเหมือนกันหรือแตกตํางกัน 

๒. จ าแนกวัสดุที่ใช๎ท าของเลํน ของใช๎
ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งระบุเกณฑ๑
ที่ใช๎จ าแนก          

- ลักษณะหรือสมบัติตําง  ๆ ของวัสดุ สามารถน ามาใช๎เป๕นเกณฑ๑ในการจ าแนก
วัสดุที่ใช๎ท าของเลํน ของใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ป.๒ ๑. ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติ
ของวัสดุที่น ามาท าของเลํน ของใช๎
ในชีวิตประจ าวัน           

- ของเลํน  ของใช๎ อาจท าจากวัสดุตําง ๆ กัน เชํน ไม๎  เหล็ก กระดาษ  
พลาสติก  ยางซึ่งวัสดุตํางชนิดกันจะมีสมบัติแตกตํางกัน 

๒. เลือกใช๎วัสดุและสิ่งของตํางๆ ได๎
อยํางเหมาะสมและปลอดภัย  

- การเลือกวัสดุและสิ่งของตําง ๆ มาใช๎งานในชีวิตประจ าวัน  เพื่อความ
เหมาะสมและปลอดภัย  ต๎องพิจารณาจากสมบัติของวัสดุที่ใช๎ท าสิ่งของ
นั้น 

ป.๓ ๑. จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่
เป๕นสํวนประกอบของของเลํน ของ
ใช๎  

- ของเลํนของใช๎อาจมีสํวนประกอบหลายสํวน และอาจท าจากวัสดุหลาย
ชนิดซึ่งมีสมบัติแตกตํางกัน 

๒.    อธิบายการใช๎ประโยชน๑ของวัสดุ
แตํละชนิด 

- วัสดุแตํละชนิดมีสมบัติแตกตํางกันจึงใช๎ประโยชน๑ได๎ตํางกัน 

ป.๔ - - 

ป.๕  ๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด 
ตําง  ๆเกี่ยวกับความยืดหยุํน ความ
แข็ง ความเหนียว การน าความร๎อน   
การน าไฟฟูา และ ความหนาแนํน 

- ความยืดหยุํน   ความแข็ง  ความเหนียว การน าความร๎อน  การน าไฟฟูา 
และความหนาแนํนเป๕นสมบัติตําง ๆ  ของวัสดุ ซึ่งวัสดุตํางชนิดกัน จะมี
สมบัติบางประการแตกตํางกัน 

  ๒.  สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายการน า
วัสดุไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน    

- ในชีวิตประจ าวันมีการน าวัสดุตําง  ๆ มาใช๎ท าสิ่งของเครื่องใช๎ตามสมบัติ
ของวัสดุนั้น ๆ 

ป.๖ 
 
 

๑. ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง 
ของเหลว และแก๏ส   

 

- สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง    ของเหลวหรือแก๏ส  สารทั้งสามสถานะมีสมบัติบาง
ประการเหมือนกันและบางประการแตกตํางกัน 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. จ าแนกสารเป๕นกลุํมโดยใช๎สถานะ
หรือเกณฑ๑อื่นท่ีก าหนดเอง  

- การจ าแนกสารอาจจ าแนกโดยใช๎สถานะ   การน าไฟฟูา  การน าความร๎อน 
หรือสมบัติอื่น เป๕นเกณฑ๑ได๎ 

๓. ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสาร
บางชนิดที่ผสมกัน โดยการรํอน 
การตกตะกอน  การกรอง การ
ระเหิดการระเหยแห๎ง   

- ในการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกันต๎องใช๎วิธีการตําง  ๆ  ท่ี
เหมาะสม ซึ่งอาจจะท าได๎โดยการรํอน  การตกตะกอน  การกรอง  การ
ระเหิด การระเหยแห๎ง ท้ังนี้ข้ึนอยูํกับสมบัติของสารที่เป๕นสํวนผสมใน
สารผสมนั้น  ๆ 

๔. ส ารวจและจ าแนกประเภทของสาร
ตํางๆ ท่ีใช๎ในชีวิตประจ าวัน โดยใช๎
สมบัติและการใช๎ประโยชน๑ของสาร
เป๕นเกณฑ๑   

 

- จ าแนกประเภทของสารตําง ๆ ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันตามการใช๎
ประโยชน๑   แบํงได๎เป๕นสารปรุงรสอาหาร  สารแตํงสีอา หาร สารท า
ความสะอาด  สารก าจัดแมลงและศัตรูพืช ซึ่งสารแตํละประเภทมีความ
เป๕นกรด - เบสแตกตํางกัน 

๕. อภิปรายการเลือกใช๎สารแตํละ
ประเภทได๎อยํางถูกต๎องและ
ปลอดภัย  

 

- การใช๎สารตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ต๎องเลือกใช๎ให๎ถูกต๎องตาม
วัตถุประสงค๑ของการใช๎งาน ปลอดภัยตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

 
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข๎าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา 
มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ ๑. ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระท า หรือท าให๎
ร๎อนขึ้นหรือท าให๎เย็นลง     

- เมื่อมีแรงมากระท า เชํน  การบีบ  บิด  ทุบ ดัดดึง  ตลอดจน
การท าให๎ร๎อนขึ้นหรือท าให๎เย็นลงจะท าให๎วัสดุเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปรํางลักษณะหรือมีสมบัติแตกตํางไปจากเดิม 

๒. อภิปรายประโยชน๑และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ    

- การเปลี่ยนแปลงของวัสดุอาจน ามาใช๎ประโยชน๑หรือท าให๎เกิด
อันตรายได๎ 

ป.๔                                            -                                          - 
ป.๕                                            -                                          - 
ป.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิด
การละลายและเปลี่ยนสถานะ  

- เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงเป๕นสารละลายหรือเปลี่ยนสถานะ 
สารแตํละชนิดยังคงแสดงสมบัติของสารเดิม   

๒. วิเคราะห๑และอธิบายการเปลี่ยนแปลงท่ีท าให๎
เกิดสารใหมํและมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป 

- การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี ท าให๎มีสาร
ใหมํเกิดขึ้นและสมบัติของสารจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

๓. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่กํอให๎เกิด
ผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม     

- การเปลี่ยนแปลงของสาร ท้ังการละลายการเปลี่ยนสถานะและ
การเกิดสารใหมํ ตํางก็มีผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 



สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 

มาตรฐาน ว ๔. ๑ เข๎าใจธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟูา แรงโน๎มถํวง และแรงนิวเคลียร๑มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑อยํางถูกต๎องและมีคุณธรรม 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ ๑. ทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลักวัตถุ      

 
-    การดึงและการผลักวัตถุ เป๕นการออกแรงกระท าตํอวัตถุ ซึ่ง

อาจท าให๎วัตถุเคลื่อนที่หรือไมํเคลื่อนที่ และเปลี่ยนแปลง
รูปรํางหรืออาจไมํเปลี่ยนแปลงรูปรําง 

ป.๒ ๑. ทดลองและอธิบายแรงท่ีเกิดจากแมํเหล็ก          -    แมํเหล็กมีแรงดึงดูดหรือผลักระหวํางแทํงแมํเหล็ก  รอบ
แทํงแมํเหล็กมีสนามแมํเหล็กและสามารถดึงดูดวัตถุท่ี
ท าด๎วยสารแมํเหล็ก 

๒. อธิบายการน าแมํเหล็กมาใช๎ประโยชน๑              -    แมํเหล็กมีประโยชน๑ในการท าของเลํน  ของใช๎  และน าไป
แยกสารแมํเหล็กออกจากวัตถุอ่ืนได๎ 

๓. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟูาท่ีเกิดจากการถูวัตถุ
บางชนิด  

 

- เมื่อถูวัตถุบางชนิดแล๎วน าเข๎าใกล๎กัน  จะดึงดูดหรือผลัก
กันได๎  แรงท่ีเกิดขึ้นนี้เรียกวําแรงไฟฟูา และวัตถุนั้นจะ
ดึงดูดวัตถุเบา ๆได๎ 

ป.๓ ๑. ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงท่ีกระท าตํอ
วัตถุ  

 

-   การออกแรงกระท าตํอวัตถุแล๎วท าให๎วัตถุเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ โดยวัตถุท่ีหยุดนิ่งจะเคลื่อนที่และวัตถุที่ก าลัง
เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช๎าลงหรือหยุด
เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทาง 

๒. ทดลองการตกของวัตถุสูํพื้นโลก และอธิบายแรงท่ี
โลกดึงดูดวัตถุ     

-    วัตถุตกสูํพื้นโลกเสมอเนื่องจากแรงโน๎มถํวงหรือแรง
ดึงดูดของโลกกระท าตํอวัตถุ  และแรงนี้คือน้ าหนักของ
วัตถุ 

ป.๔ - - 
ป.๕ ๑. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ๑ของแรงสองแรง 

ซึ่งอยูํในแนวเดียวกันท่ีกระท าตํอวัตถุ        
-     แรงลัพธ๑ของแรงสองแรงท่ีกระท าตํอวัตถุโดยแรงท้ังสอง

อยูํในแนวเดียวกันเทํากับผลรวมของแรงท้ังสองนั้น 
๒. ทดลองและอธิบายความดันอากาศ   -    อากาศมีแรงกระท าตํอวัตถุ แรงท่ีอากาศกระท าตั้งฉาก

ตํอหนึ่งหนํวยพ้ืนท่ี เรียกวําความดันอากาศ  
 ๓. ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว  

 
-    ของเหลวมีแรงกระท าตํอวัตถุทุกทิศทาง  แรงท่ีของเหลว

กระท าตั้งฉากตํอหน่ึงหนํวยพ้ืนท่ี เรียกวํา ความดันของ
ของเหลว ซึ่งมีความสัมพันธ๑กับความลึก 

๔. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การ
ลอยตัว และการจมของวัตถุ 

 

-    ของเหลวมีแรงพยุงกระท าตํอวัตถุที่ลอยหรือจมใน
ของเหลว  การจมหรือการลอยตัวของวัตถุข้ึนอยูํกับ
น้ าหนักของวัตถุ และแรงพยุงของของเหลวนั้น 

ป.๖                                          -                                                        - 
 
 
 
 
 



สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข๎าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตํางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู๎และ
จิตวิทยาศาสตร๑   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ 1. ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทาน

และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑         
- แรงเสียดทานเป๕นแรงต๎านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานมี

ประโยชน๑ เชํนในการเดินต๎องอาศัยแรงเสียดทาน 
ป.๖ - - 

 
 
สาระที่ ๕ พลังงาน 

มาตรฐาน ว ๕. ๑ เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ๑ระหวําง
สารและพลังงาน  ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม มีกระบวน การสืบเสาะหา
ความรู๎  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎  ไปใช๎ประโยชน๑  

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ - - 
ป.๒ ๑. ทดลองและอธิบายได๎วําไฟฟูาเป๕นพลังงาน      - ไฟฟูาจากเซลล๑ไฟฟูาหรือแบตเตอรี่ สามารถท างานได๎ 

ไฟฟูาจึงเป๕นพลังงาน 
๒. ส ารวจและยกตัวอยํางเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎านท่ี

เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป๕นพลังงานอ่ืน  
- พลังงานไฟฟูาเปลี่ยนเป๕นพลังงานอ่ืนได๎ ซึ่งตรวจสอบได๎

จากเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน เชํน   พัดลม  หม๎อหุงข๎าว
ไฟฟูา 

ป.๓ ๑. บอกแหลํงพลังงานธรรมชาติที่ใช๎ผลิตไฟฟูา    
 

- การผลิตไฟฟูาใช๎พลังงานจากแหลํงพลังงานธรรมชาติ ซึ่ง
บางแหลํงเป๕นแหลํงพลังงานท่ีมีจ ากัด เชํน น้ ามันแก๏ส
ธรรมชาติ บางแหลํงเป๕นแหลํงพลังงานท่ีหมุนเวียน เชํน  
น้ า ลม 

๒. อธิบายความส าคัญของพลังงานไฟฟูาและ เสนอ
วิธีการใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย  

- พลังงานไฟฟูามีความส าคัญตํอชีวิตประจ าวัน เชํน เป๕น
แหลํงก าเนิดแสงสวําง จึงต๎องใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัด  
เชํน  ปดไฟเมื่อไมํใช๎งาน รวมทั้ง ใช๎ไฟฟูาอยํางปลอดภัย 
เชํน  เลือกใช๎อุปกรณ๑ตําง ๆ ที่มีมาตรฐาน 

ป.๔ 
 

๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหลํงก าเนิด  

- แสงเคลื่อนที่จากแหลํงก าเนิดทุกทิศทาง และเคลื่อนที่
เป๕นแนวตรง 

๒. ทดลองและอธิบายการสะท๎อนของแสงท่ีตกกระทบ
วัตถุ  

- แสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท๎อนของแสงโดยมีมุม
ตกกระทบเทํากับมุมสะท๎อน 

๓. ทดลองและจ าแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็น
จากแหลํงก าเนิดแสง  

- เมื่อแสงกระทบวัตถุตํางกัน จะผํานวัตถุแตํละชนิดได๎
ตํางกัน ท าให๎จ าแนกวัตถุออกเป๕นตัวกลางโปรํงใส 
ตัวกลางโปรํงแสงและวัตถุทึบแสง 

๔. ทดลองและอธิบายการหักเหของแสงเมื่อผําน
ตัวกลางโปรํงใสสองชนิด  

- เมื่อแสงเคลื่อนที่ผํานตัวกลางท่ีตํางชนิดกันทิศทางการ
เคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยน เรียกการหักเหของแสง 

๕. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแสงเป๕นพลังงาน - เซลล๑สุริยะเป๕นอุปกรณ๑ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป๕นพลังงาน



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ไฟฟูาและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑  ไฟฟูา อุปกรณ๑ไฟฟูาหลายชนิดมี เซลล๑สุริยะเป๕น

สํวนประกอบ เชํน เครื่องคิดเลข 
๖. ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบด๎วยแสงสีตําง 

ๆ และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑  
- แสงขาวผํานปริซึมจะเกิดการกระจายของแสงเป๕นแสงสี

ตําง ๆ  น าไปใช๎อธิบายปรากฏการณ๑ธรรมชาติ เชํน การ
เกิดสีรุ๎ง 

ป.๕ 
 

๑. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่
ของเสียง  

- เสียงเกิดจากการสั่นของแหลํงก าเนิดเสียงและเสียง
เคลื่อนที่จากแหลํงก าเนิดเสียงทุกทิศทางโดยอาศัย
ตัวกลาง 

๒. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า       - แหลํงก าเนิดเสียงสั่นด๎วยความถี่ต่ าจะเกิดเสียงต่ า แตํถ๎า
สั่นด๎วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง   

๓. ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงคํอย                - แหลํงก าเนิดเสียงสั่นด๎วยพลังงานมากจะท าให๎เกิดเสียง
ดัง แตํถ๎าแหลํงก าเนิดเสียงสั่นด๎วยพลังงานน๎อยจะเกิด
เสียงคํอย 

๔.   ส ารวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟ๓งเสียงดัง
มาก ๆ   

- เสียงดังมาก   ๆ จะเป๕นอันตรายตํอการได๎ยิน และเสียงท่ี
กํอให๎เกิดความร าคาญ เรียกวํามลพิษทางเสียง 

ป.๖ ๑. ทดลองและอธิบายการตํอวงจรไฟฟูาอยํางงําย   - วงจรไฟฟูาอยํางงํายประกอบด๎วย แหลํงก าเนิดไฟฟูา 
อุปกรณ๑ไฟฟูา  

๒. ทดลองและอธิบายตัวน าไฟฟูาและฉนวนไฟฟูา  - วัสดุที่กระแสไฟฟูาผํานได๎เป๕นตัวน าไฟฟูา ถ๎า
กระแสไฟฟูาผํานไมํได๎เป๕นฉนวนไฟฟูา 

๓. ทดลองและอธิบายการตํอเซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรม 
และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑             

- เซลล๑ไฟฟูาหลายเซลล๑ตํอเรียงกัน โดยขั้วบวกของ
เซลล๑ไฟฟูาเซลล๑หนึ่งตํอกับข้ัวลบของอีกเซลล๑หนึ่งเป๕น
การตํอแบบอนุกรม ท าให๎มีกระแสไฟฟูาผํานอุปกรณ๑
ไฟฟูาในวงจรเพิ่มขึ้น 

- การตํอเซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรมสามารถน าไปใช๎ประโยชน๑
ในชีวิตประจ าวัน เชํน  การตํอเซลล๑ไฟฟูาในไฟฉาย 

๔. ทดลองและอธิบายการตํอหลอดไฟฟูาทั้งแบบ
อนุกรม  แบบขนาน  และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑   

 

- การตํอหลอดไฟฟูาแบบอนุกรม  จะมีกระแสไฟฟูาปริมาณ
เดียวกันผํานหลอดไฟฟูาแตํละหลอด  

- การตํอหลอดไฟฟูาแบบขนาน กระแสไฟฟูาจะแยกผําน
หลอดไฟฟูาแตํละหลอดสามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ เชํน 
การตํอหลอดไฟฟูาหลายดวงในบ๎าน 

๕. ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแมํเหล็กรอบ
สายไฟท่ีมีกระแสไฟฟูาผําน และน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑   

- สายไฟที่มีกระแสไฟฟูาผํานจะเกิดสนามแมํเหล็ก รอบสายไฟ 
สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ เชํน การท าแมํเหล็กไฟฟูา 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒.  อธิบายการเกิดคลื่นเสียงบีตส๑ของเสียง     ความ

เข๎มเสียง ระดับความเข๎มเสียง การได๎ยินเสียง 
คุณภาพเสียง และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑  

-    คลื่นเสียงเกิดจากการสั่นของแหลํงก าเนิดเสียง 
-    บีตส๑ของเสียงเกิดจากคลื่นเสียงจากแหลํงก าเนิดสอง

แหลํงที่มีความถี่ตํางกันเล็กน๎อย มารวมกัน ท าให๎ได๎ยิน
เสียงดังคํอยเป๕นจังหวะ 

-    ความเข๎มเสียง คือ พลังงานเสียงท่ีตกตั้งฉากบนหนึ่ง
หนํวยพ้ืนท่ีในหนึ่งหนํวยเวลา 

-    ระดับความเข๎มเสียงจะบอกความดังคํอยของเสียงท่ีได๎ยิน  
-    เครื่องดนตรีแตํละชนิดที่ใช๎ตัวโน๎ตเดียวกัน จะให๎รูปคลื่น

ที่แตกตํางกัน เรียกวํามีคุณภาพเสียงตํางกัน 

 
สาระที่ ๖  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว ๖. ๑     เข๎าใจกระบวนการตําง ๆ   ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ๑ของกระบวนการตําง 
ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ ๑. ส ารวจ ทดลองและอธิบายองค๑ประกอบและสมบัติ

ทางกายภาพของดินในท๎องถิ่น            
 

-  ดินประกอบด๎วย เศษหิน  ซากพืช ซากสัตว๑ โดยมีน้ าและ
อากาศแทรกอยูํในชํองวํางของเม็ดดิน 

-   ดินในแตํละท๎องถิ่นมีสมบัติทางกายภาพแตกตํางกันใน
ด๎านของสี  เนื้อดิน การอุ๎มน้ าและการจับตัวของดิน 

ป.๒  ๑. ส ารวจและจ าแนกประเภทของดินโดยใช๎สมบัติทาง
กายภาพเป๕นเกณฑ๑ และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

- ดินจ าแนกออกเป๕นประเภทใหญํ ๆได๎แกํ ดินรํวน  ดิน
เหนียวและดินทราย  ตามลักษณะที่แตกตํางกันในด๎าน
ของสี เนื้อดิน การอุ๎มน้ าและการจับตัวของดิน ซึ่ง
น าไปใช๎ประโยชน๑ได๎แตกตํางกันตามสมบัติของดิน 

ป.๓  ๑. ส ารวจและอธิบายสมบัติทางกายภาพของน้ าจาก
แหลํงน้ าในท๎องถิ่น และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑  

-    น้ าพบได๎ทั้งที่เป๕นของเหลว ของแข็งและแก๏ส น้ าละลาย
สารบางอยํางได๎                     น้ าเปลี่ยนแปลงรูปรําง
ตามภาชนะท่ีบรรจุ และรักษาระดับในแนวราบ 

- คุณภาพของน้ าพิจารณาจาก  สี  กลิ่น  ความโปรํงใส
ของน้ า 

-  น้ าเป๕นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ าเป๕นตํอชีวิต ท้ังในการบริโภค 
อุปโภค จึงต๎องใช๎อยํางประหยัด 

๒.   สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายสํวนประกอบของอากาศ
และความส าคัญของอากาศ   

  - อากาศประกอบด๎วย แก๏สไนโตรเจน  แก๏ส          
ออกซิเจน แก๏สคาร๑บอนไดออกไซด๑และ          แก๏ส 
อื่น ๆ รวมทั้งไอน้ า และฝุุนละออง 

  - อากาศมีความส าคัญตํอการด ารงชีวิต  สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ต๎องใช๎อากาศในการหายใจ และอากาศยังมีประโยชน๑
ในด๎านอื่นๆ อีกมากมาย 

๓.   ทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจาก
ความแตกตํางของอุณหภูมิ  

-    อากาศจะเคลื่อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ าไปยังบริเวณ
ที่มีอุณหภูมิสูงกวํา โดยอากาศที่เคลื่อนที่ในแนวราบท า
ให๎เกิดลม 

ป.๔  ๑.  ส ารวจและอธิบายการเกิดดิน  -   ดินเกิดจากหินที่ผุพังผสมกับซากพืช ซากสัตว๑  



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช๎ปลูกพืชในท๎องถิ่น  
 

-     ดินมีสํวนประกอบของเศษหิน อินทรียวัตถุ น้ า และ
อากาศในสัดสํวนท่ีแตกตํางกันท าให๎เกิดดินหลายชนิด  
พืชแตํละชนิดเจริญเติบโตได๎ดีในดินที่แตกตํางกัน  
ดังนั้นการปลูกพืชจึงควรเลือกใช๎ดินให๎เหมาะสม 

ป.๕  ๑. ส ารวจ ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ  หมอก 
น้ าค๎าง ฝน และลูกเห็บ  

 

-    ไอน้ าในอากาศท่ีควบแนํนเป๕นละอองน้ าเล็ก ๆ ท าให๎เกิด
หมอกและเมฆละอองน้ าเล็ก ๆที่รวมกันเป๕นหยดน้ าจะ
ท าให๎เกิดน้ าค๎างและฝน 

-     หยดน้ าที่กลายเป๕นน้ าแข็งแล๎วถูกพายุพัดวนในเมฆ
ระดับสูงจนเป๕นก๎อนน้ าแข็งขนาดใหญํขึ้นแล๎วตกลงมา
ท าให๎เกิดลูกเห็บ 

๒.  ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้ า  
 

-    วัฏจักรน้ าเกิดจากการหมุนเวียนอยํางตํอเนื่อง   ระหวําง
น้ าบริเวณผิวโลกกับน้ าในบรรยากาศ 

๓.  ออกแบบและสร๎างเครื่องมืออยํางงํายในการวัด
อุณหภูมิ  ความชื้น  และความกดอากาศ    

 -  อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
สามารถตรวจสอบโดยใช๎เครื่องมืออยํางงํายได๎ 

๔. ทดลองและอธิบายการเกิดลมและน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน  

-     การเกิดลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศตามแนวพื้น
ราบ อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง  มวลอากาศจะ
ขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น สํวนอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ า 
มวลอากาศจะจมตัวลงและเคลื่อนที่ไปแทนท่ี  

-     พลังงานจากลมน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎มากมายในด๎านการผลิตกระแสไฟฟูา
และการท ากังหันลม 

ป.๖ 
 
 
 
 
 

 ๑.  อธิบาย จ าแนกประเภทของหิน โดยใช๎ลักษณะของ
หิน สมบัติของหินเป๕นเกณฑ๑และน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑  

-     หินแตํละชนิดมีลักษณะแตกตํางกัน จ าแนกตาม
ลักษณะที่สังเกตได๎เป๕นเกณฑ๑ เชํน สี     เนื้อหิน ความ
แข็ง   ความหนาแนํน 

- นักธรณีวิทยาจ าแนกหินตามลักษณะการเกิด      ได๎สามประเภท 
คือ หินอัคนี  หินตะกอน            และหินแปร  

- ลักษณะหินและสมบัติของหินท่ีแตกตํางกัน น ามาใช๎ให๎เหมาะ
กับงานท้ังในด๎านกํอสร๎างด๎านอุตสาหกรรมและอื่นๆ 

๒.  ส ารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน -     การเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติโดยการผุพังอยูํกับที่ 
การกรํอน ท าให๎หินมีขนาดเล็กลง  จนเป๕นสํวนประกอบ
ของดิน 

๓. สืบค๎นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลตํอมนุษย๑และ
สภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น             

- มนุษย๑ควรเรียนรู๎และปฏิบัติตนให๎ปลอดภัยจากธรณี
พิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในท๎องถิ่นได๎แกํ น้ าปุาไหลหลาก 
น้ าทํวม แผํนดินถลํม แผํนดินไหว      สึนามิและอื่นๆ   

 

 

 

 

 



สาระที่ ๗ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗. ๑ เข๎าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ๑ภายในระบบสุริยะและผล
ตํอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑  การสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ ๑. ระบุวําในท๎องฟูามีดวงอาทิตย๑ ดวงจันทร๑และดวงดาว   - ในท๎องฟูามีดวงอาทิตย๑  ดวงจันทร๑และดวงดาวโดยจะ

มองเห็นท๎องฟูามีลักษณะเป๕นครึ่งทรงกลมครอบ
แผํนดินไว ๎

ป.๒ ๒. สืบค๎นและอภิปรายความส าคัญของดวงอาทิตย๑ - ดวงอาทิตย๑เป๕นแหลํงพลังงานท่ีส าคัญของโลกเพราะให๎
ทั้งพลังงานความร๎อนและพลังงานแสง ซึ่งชํวยในการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

ป.๓ ๑. สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย๑  ดวง
จันทร๑ การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศ  

 -       โลกหมุนรอบตัวเองท าให๎เกิดปรากฏการณ๑ตํอไปนี้ 
  - ปรากฏการณ๑ขึ้นตกของดวงอาทิตย๑และดวงจันทร๑  
  - เกิดกลางวันและกลางคืนโดยด๎านท่ีหันรับแสงอาทิตย๑

เป๕นเวลากลางวันและด๎านตรงข๎ามท่ีไมํได๎รับ
แสงอาทิตย๑เป๕นเวลากลางคืน 

  - ก าหนดทิศโดยสังเกตจากการขึ้นและการตกของดวง
อาทิตย๑ ให๎ด๎านที่เห็นดวงอาทิตย๑ขึ้นเป๕นทิศตะวันออก 
และด๎านที่เห็นดวงอาทิตย๑ตกเป๕นทิศตะวันตก เมื่อใช๎ทิศ
ตะวันออกเป๕นหลัก โดยให๎ด๎านขวามืออยูํทางทิศ
ตะวันออก ด๎านซ๎ายมืออยูํทางทิศตะวันตก ด๎านหน๎าจะ
เป๕นทิศเหนือและด๎านหลังจะเป๕นทิศใต๎ 

 ๑. สร๎างแบบจ าลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ  - ระบบสุริยะประกอบด๎วยดวงอาทิตย๑เป๕นศูนย๑กลางและ
มีบริวารโคจรอยูํโดยรอบ คือ ดาวเคราะห๑แปดดวง  
ดาวเคราะห๑แคระ ดาวเคราะห๑น๎อย ดาวหาง และวัตถุ
ขนาดเล็กอ่ืนๆ สํวนดาวตก หรือผีพุํงไต๎ อุกกาบาต อาจ
เกิดมาจาก ดาวหาง ดาวเคราะห๑น๎อย หรือวัตถุขนาด
เล็กอ่ืนๆ 

ป.๕  ๑.   สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ  และปรากฏการณ๑
การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช๎แผนที่ดาว  

-   การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ท าให๎เกิดการก าหนดทิศ โดย
โลกหมุนรอบตัวเอง ทวนเข็มนาฬิกาจากทิศตะวันตกไป
ยังทิศตะวันออกเมื่อสังเกตจากขั้วเหนือ จึงปรากฏให๎
เห็นดวงอาทิตย๑และดวงดาวตํางๆ ขึ้นทางทิศตะวันออก 
และตกทางทิศตะวันตก 

- แผนที่ดาวชํวยในการสังเกตต าแหนํงดาวบนท๎องฟูา 
ป.๖  ๑.  สร๎างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดฤดู ข๎างขึ้น

ข๎างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และน าความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน๑ 

- การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย๑ในเวลา  ๑ ปี ใน
ลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทาง
โคจร ท าให๎บริเวณสํวนตํางๆ ของโลกรับพลังงานจาก
ดวงอาทิตย๑แตกตํางกัน เป๕นผลให๎เกิดฤดูตําง  ๆ 

- ดวงจันทร๑ไมํมีแสงสวํางในตัวเอง แสงสวํางที่เห็นเกิด
จากแสงอาทิตย๑ตกกระทบ  ดวงจันทร๑แล๎วสะท๎อน
มายังโลก การที่ดวงจันทร๑โคจรรอบโลกขณะที่โลกโคจร
รอบดวงอาทิตย๑ ดวงจันทร๑จึงเปลี่ยนต าแหนํงไปท าให๎



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มองเห็นแสงสะท๎อนจากดวงจันทร๑แตกตํางกันในแตํละ
คืนซึ่งเรียกวําข๎างขึ้น ข๎างแรม และน ามาใช๎จัดปฏิทินใน
ระบบจันทรคติ  

- การที่โลก ดวงจันทร๑ ดวงอาทิตย๑อยูํในแนวเส๎นตรง
เดียวกันท าให๎ดวงจันทร๑บังดวงอาทิตย๑ เรียกวํา  เกิด
สุริยุปราคา และเมื่อดวงจันทร๑เคลื่อนที่เข๎าไปอยูํในเงา
ของโลกเรียกวําเกิดจันทรุปราคา 

สาระที่ ๗ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗.๒   เข๎าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช๎ในการส ารวจอวกาศและ       
ทรัพยากรธรรมชาติ ด๎านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และ
จิตวิทยาศาสตร๑ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑อยํางมีคุณธรรมตํอชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ - - 

ป.๒ - - 

ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ ๑. สืบค๎นอภิปรายความก๎าวหน๎าและประโยชน๑ของ

เทคโนโลยีอวกาศ             
- ความก๎าวหน๎าของ จรวด  ดาวเทียม  และยานอวกาศ  
- ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีอวกาศ  ได๎น ามาใช๎ในการ

ส ารวจข๎อมูลของวัตถุท๎องฟูา  ท าให๎ได๎เรียนรู๎ เกี่ยวกับ
ระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบ สุริยะเพิ่มขึ้นอีกมากมาย
และยังมีประโยชน๑ในการพัฒนาเทคโนโลยีในด๎านการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ    การสื่อสาร   การส ารวจสภาพอากาศ 
ด๎านการแพทย๑ และด๎านอื่น ๆ  อีกมากมาย 

  



สาระที่๘ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑  ๑. ตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให๎

หรือตาม ความสนใจ 
- 

๒. วางแผนการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ  ศึกษาค๎นคว๎า 
โดยใช๎ความคิดของตนเองและของครู 

- 

๓.  ใช๎วัสดุอุปกรณ๑ในการส ารวจตรวจสอบ และบันทึก
ผลด๎วยวิธีงํายๆ 

- 

๔. จัดกลุํมข๎อมูลที่ได๎จากการ ส ารวจตรวจสอบและ
น าเสนอผล 

- 

๕. แสดงความคิดเห็นในการส ารวจ  ตรวจสอบ - 
๖. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ 

โดยเขียนภาพหรือข๎อความสั้นๆ 
- 

๗. น าเสนอผลงานด๎วยวาจาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ - 
ป.๒  ๑. ตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่ก าหนดให๎

และตามความสนใจ 
- 

๒. วางแผนการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ ศึกษาค๎นคว๎า 
โดยใช๎ความคิดของตนเองของกลุํมและของครู 

- 

๓. ใช๎วัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการส ารวจ
ตรวจสอบ และบันทึกข๎อมูล 

- 

๔. จัดกลุํมข๎อมูล เปรียบเทียบและน าเสนอผล - 
๕. ตั้งค าถามใหมํจากผลการส ารวจตรวจสอบ - 
๖. แสดงความคิดเห็นเป๕นกลุํมและรวบรวมเป๕นความรู๎ - 
๗. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจ  ตรวจสอบ 

อยํางตรงไปตรงมา โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือ
ค าอธิบาย 

- 

๘. น าเสนอผลงานด๎วยวาจาให๎ผู๎อื่น  เข๎าใจ
กระบวนการและผลของงาน 

- 

ป.๓  ๑. ตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่ก าหนดให๎
และตามความสนใจ 

- 

๒. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค๎นคว๎า โดยใช๎ความคิดของตนเอง ของกลุํมและ
คาดการณ๑สิ่งที่จะพบจากการส ารวจ ตรวจสอบ 

- 

๓. เลือกใช๎วัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการ
ส ารวจตรวจสอบ และบันทึกข๎อมูล 

- 

๔. จัดกลุํมข๎อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีคาดการณ๑ไว๎และ
น าเสนอผล 

- 

๕. ตั้งค าถามใหมํจากผลการส ารวจตรวจสอบ - 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๖. แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข๎อมูลจากกลุํม

น าไปสูํการสร๎างความรู๎ 
- 

๗. บันทึกและ  อธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ
ตามความเป๕นจริง มีแผนภาพประกอบค าอธิบาย 

- 

๘. น าเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด๎วยวาจา และ
เขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให๎     ผู๎อื่น
เข๎าใจ 

- 

ป.๔  ๑.  ตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือ
สถานการณ๑ ท่ีจะศึกษา ตามที่ก าหนดให๎และตาม
ความสนใจ 

- 

๒. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค๎นคว๎า และคาดการณ๑สิ่งที่จะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 

- 

๓. เลือกอุปกรณ๑ ท่ีถูกต๎องเหมาะสมในการส ารวจ
ตรวจสอบ 

- 

๔. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ น าเสนอ ผลสรุปผล - 
๕. สร๎างค าถามใหมํเพื่อการส ารวจตรวจสอบ ตํอไป - 
๖. แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได๎ เรียนรู๎ - 
๗. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจ ตรวจสอบอยําง 

ตรงไปตรงมา 
- 

๘. น าเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด๎วยวาจา หรือ
เขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ 

- 

ป.๕  ๑. ตั้งค าถาม    เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือ
สถานการณ๑ ท่ีจะศึกษา ตามที่ก าหนดให๎และตาม
ความสนใจ 

- 

๒. วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค๎นคว๎า และคาดการณ๑สิ่งที่จะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 

- 

๓. เลือกอุปกรณ๑ที่ถูกต๎องเหมาะสม ในการส ารวจ  
ตรวจสอบให๎ได๎ข๎อมูลที่เช่ือถือได๎ 

- 

๔. บันทึกข๎อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบ
ผลกับสิ่งท่ีคาดการณ๑ไว๎ น าเสนอผลและข๎อสรุป 

- 

๕. สร๎างค าถามใหมํเพื่อการส ารวจตรวจสอบตํอไป - 
๖. แสดงความคิดเห็นอยํางอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่

ได๎ เรียนรู๎ 
- 

๗. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจ  ตรวจสอบตามความ
เป๕นจริง มีการอ๎างอิง 

 

- 

๘. น าเสนอ จัดแสดง  ผลงาน โดยอธิบายด๎วยวาจา 
หรือเขียนอธิบายแสดงระบวนการและผลของงานให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจ 

- 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖  ๑. ตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือ

สถานการณ๑ ท่ีจะศึกษา ตามที่ก าหนดให๎และตาม
ความสนใจ 

- 

๒. วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค๎นคว๎า  คาดการณ๑  สิ่งที่จะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 

- 

๓.    เลือกอุปกรณ๑ และวิธีการส ารวจตรวจสอบท่ีถูกต๎อง
เหมาะสมให๎ได๎ผลที่ครอบคลุมและเช่ือถือได๎ 

- 

๔. บันทึกข๎อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห๑ 
และตรวจสอบผลกับสิ่งท่ีคาดการณ๑ไว๎ น าเสนอผล
และข๎อสรุป 

- 

๕. สร๎างค าถามใหมํเพื่อการส ารวจ    ตรวจสอบตํอไป - 
๖. แสดงความคิดเห็นอยํางอิสระ  อธิบาย ลงความเห็น

และสรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ 
- 

๘. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจ  ตรวจสอบตามความ
เป๕นจริง มีเหตุผล และมีประจักษ๑พยานอ๎างอิง 

 

- 

๘. น าเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด๎วยวาจา และ
เขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
และโครงสร้างรายวิชา 

  



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว ๑๒๑๐๑      วิทยาศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                          เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
 ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห๑ ทดลองและอธิบายอาหาร น้ า แสง และอากาศ เป๕นป๓จจัยที่จ าเป๕นตํอ
การด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช สัตว๑ และมนุษย๑  การตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ และการ
สัมผัสของพืช สัตว๑ และมนุษย๑ ประโยชน๑ของพืชและสัตว๑ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่น ามาท าของเลํน
และของใช๎ในชีวิตประจ าวันการเลือกใช๎วัสดุและสิ่งของตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภัย แรงที่เกิด
จากแมํเหล็ก การน าแมํเหล็กมาใช๎ประโยชน๑ แรงไฟฟูาที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด ไฟฟูาเป๕นพลังงาน 
เครื่องใช๎ไฟฟูาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป๕นพลังงานอ่ืน การจ าแนกประเภทของดิน โดยใช๎สมบัติทาง
กายภาพเป๕นเกณฑ๑ ความส าคัญของดวงอาทิตย๑ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล การแก๎ป๓ญหา และการอภิปราย 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และน าความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม 
 
 ตัวช้ีวัด 
 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  ป.2/8 
 รวม 23 ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 1๒101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๕ เวลา 80 ชั่วโมง 

 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชม.) 

1 ปัจจัยในการด ารงชีวิต
ของพืชและสัตว์ 

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  

พืชและสัตว๑เป๕นสิ่งมีชีวิต  
จึงต๎องการป๓จจัยในการด ารงชีวิต พืช
ต๎องการอาหาร น้ า อากาศ และแสงในการ
ด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต สํวนสัตว๑ก็
ต๎องการอาหาร น้ า และอากาศในการ
ด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตเชํนเดียวกัน 

5 

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 

พืชและสัตว๑ตอบสนองตํอแสง  
อุณหภูมิ และการสัมผัสแตกตําง 
กันไป เพื่อชํวยให๎มีชีวิตอยูํรอด 
และสามารถด ารงพันธุ๑อยูํได๎ 

7 

3 ประโยชน์ของพืช 
และสัตว์ 

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

พืชและสัตว๑มีประโยชน๑ตํอการ 
ด ารงชีวิตของมนุษย๑ในด๎านป๓จจัยสี่ และ
ด๎านอื่นๆ 

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 

ดินแตํละประเภทจะมีสมบัติ 
ทางกายภาพที่แตกตํางกัน  
และสามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎แตกตําง
กันตามสมบัติของดิน 

9 

5 มาปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ว 1.1 ป.2/2  
ว 8.1 ป.2/2 ป.2/4
ป.2/7 ป.2/8  
 

พืชและสัตว๑ต๎องการอาหาร น้ า  
และอากาศ ในการด ารงชีวิตและ 
การเจริญเติบโต การเรียนรู๎เกี่ยวกับป๓จจัย
เหลํานี้ จะท าให๎สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ใน
การดูแลพืช 
และสัตว๑เพ่ือให๎เจริญเติบโตได๎ดี 

8 

6 ปัจจัยในการด ารงชีวิต
ของเรา 

ว 1.1 ป.2/5  
ว 8.1 ป.2/2 ป.2/4
ป.2/7 ป.2/8 

มนุษย๑ต๎องการอาหาร น้ า  
และอากาศ เพื่อการด ารงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของรํางกาย 

9 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

7 การตอบสนองต่อ 
สิ่งเร้าของเรา  

ว 1.1 ป.2/4 
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 

รํางกายของมนุษย๑จะมีการตอบสนองตํอ
แสง อุณหภูมิ และการสัมผัสในลักษณะที่
แตกตํางกัน 

7 

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 

วัสดุที่ใช๎ท าของเลํน 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 
สามารถดึงดูดวัตถุที่ท าด๎วยสารแมํเหล็กได๎ 
และสามารถน าประโยชน๑จากแมํเหล็กมา
ท าของเลํนหรือของใช๎ได๎ 

7 

10 สนุกกับแรงไฟฟ้า ว 4.1 ป.2/3 
ว 8.1 ป.2/2 ป.2/4
ป.2/7 ป.2/8 

แรงไฟฟูาเป๕นแรงดึงดูดหรือ 
แรงผลักท่ีเกิดข้ึนเมื่อน าวัตถุบางชนิดเข๎า
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 

ไฟฟูาเป๕นพลังงาน ไฟฟูาจากเซลล๑ไฟฟูา
แบตเตอรี่สามารถท างานได๎ และพลังงาน
ไฟฟูาสามารถเปลี่ยนเป๕นพลังงานอื่นได๎ ซึ่ง
ตรวจสอบได๎จากเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน 
สํวนดวงอาทิตย๑เป๕นพลังงานความร๎อน
และแสงที่ส าคัญของโลกและชํวยในการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว ๑๓๑๐๑      วิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                            เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
        ส ารวจ ทดลอง ศึกษาลกัษณะตาํงๆ ของสิ่งมีชีวติใกล๎ตัว ลักษณะทีค่ล๎ายคลึงกันของพํอแมํกับลูก
ที่เกิดจากการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตที่ด ารงเผําพันธุ๑ไปแล๎ว และที่ด ารงพันธุ๑มา
จนถึงป๓จจุบัน สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นของตนเองและความสัมพันธ๑ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่กํอให๎เกิด
ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น น าเสนอการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางประหยัด คุ๎มคํา และมี 
สํวนรํวมในการปฏิบัติ จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป๕นสํวนประกอบของของเลํน ของใช๎ การใช๎
ประโยชน๑ของวัสดุแตํละชนิด ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระท า ท าให๎ร๎อน
ขึ้น หรือท าให๎เย็นลง ประโยชน๑และอันตรายที่อาจเกิดข้ึน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ผลของ
การออกแรงที่กระท าตํอวัตถุ การตกของวัตถุสูํพื้นโลกและแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ  
แหลํงพลังงานธรรมชาติที่ใช๎ผลิตไฟฟูา ความส าคัญของพลังงานไฟฟูา และเสนอวิธีการใช๎ไฟฟูาอยําง
ประหยัดและปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของน้ าจากแหลํงน้ าในท๎องถิ่น สํวนประกอบของอากาศ
และความส าคัญของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศ 
ที่มีผลจากความแตกตํางของอุณหภูมิ การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย๑ ดวงจันทร๑ การเกิดกลางวัน 
กลางคืน และการก าหนดทิศ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจ 
การสืบค๎นข๎อมูล การแก๎ป๓ญหา และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนและน าความรู๎ไปประยุกต๑ใชในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม 
และคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม 
 
 ตัวช้ีวัด 
 ว 1.2 ป.3/1 ป.3/2  ป.3/3 ป.3/4  
 ว 2.1 ป.3/1  
 ว 2.2 ป.3/1  ป.3/2 ป.3/3 
 ว 3.1 ป.3/1 ป.3/2  
 ว 3.2 ป.3/1 ป.3/2 
 ว 4.1 ป.3/1  ป.3/2 
 ว 5.1 ป.3/1 ป.3/2 
 ว 6.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3  
 ว 7.1 ป.3/1  
 ว 8.1 ป.3/1 ป.3/2  ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7  ป.3/8 
 รวม 28 ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 



โครงสร้างรายวิชา 
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 1๓101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา 80 ชั่วโมง 

 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 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 
ได๎น าความรู๎เกี่ยวกับการถํายทอดลักษณะ
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 จะสามารถอยูํรอดและด ารงพันธุ๑ตํอไป 

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  

สิ่งแวดล๎อมท่ีอยูํรอบตัวเรา มีทั้งสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไมํมีชีวิต ซึ่งสิ่งมีชีวิตจะมีความ 
สัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมท้ังกับสิ่งมีชีวิต
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  

ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นมีอยูํจ ากัด 
จึงต๎องรํวมมือกันใช๎อยํางประหยัดและ
คุ๎มคํา เพ่ือปูองกันไมํให๎เกิดป๓ญหา
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  

ทรัพยากรธรรมชาติเป๕นสิ่งจ าเป๕นในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย๑ จึงต๎องชํวยกันดูแล
และรู๎จักใช๎อยํางประหยัดและค๎ุมคํา  
เพ่ือให๎ใช๎ได๎นานและยั่งยืน 

 

 

 

3 



 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ เวลา (ชม.) 

6 ชนิด สมบัติ 
และประโยชน์
ของวัสดุ 

ว 3.1 

ป.3/1 
ป.3/2 
ว 8.1 

ป.3/1 
ป.3/2 

ป.3/3 

ป.3/4 

ป.3/6 

ป.3/7  

ป.3/8 

ของเลํน ของใช๎มีสํวนประกอบหลายสํวน และ
อาจท าจากวัสดุหลายชนิด ซึ่งมีสมบัติแตกตํางกัน
จึงใช๎ประโยชน๑ได๎แตกตํางกัน ดังนั้นการเลือกใช๎
วัสดุตํางๆ มาท าของเลํน ของใช๎จะต๎องพิจารณา
สมบัติของวัสดุ 
แตํละชนิดให๎เหมาะสมกับการใช๎งาน 

9 

8 วัตถุกับแรง
กระท า 

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 

การออกแรงกระท าตํอวัตถุ จะท าให๎วัตถุ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดยวัตถุท่ีหยุดนิ่งจะ
เคลื่อนที่และวัตถุที่ก าลังเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เร็ว
ขึ้น หรือเคลื่อนที่ช๎าลง หรือหยุดเคลื่อนที่ หรือ
เปลี่ยนทิศทาง 

3 

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  

วัตถุทุกชนิดตกลงสูํพ้ืนเสมอเนื่องจาก 
แรงโน๎มถํวงหรือแรงดึงดูดของโลกกระท าตํอวัตถุ 

4 

10 การผลิต
ไฟฟ้า 

ว 5.1  

ป.3/1 
ว 8.1  

ป.3/1 

การผลิตไฟฟูาใช๎พลังงานจากแหลํงพลังงาน
ธรรมชาติ ซึ่งบางแหลํงเป๕นแหลํงพลังงาน 
ที่มีจ ากัดบางแหลํงเป๕นแหลํงพลังงานหมุนเวียน 

5 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา (ชม.) 

ป.3/2  

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 

พลังงานไฟฟูามีความส าคัญตํอการด ารงชีวิตใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย๑ เนื่องจากมนุษย๑ต๎องอาศัย
พลังงานไฟฟูาในการท ากิจกรรมตํางๆ และควร
เลือกใช๎อุปกรณ๑ที่มีมาตรฐานจะชํวยให๎ใช๎ไฟฟูา
อยํางประหยัดและปลอดภัย 

6 

12 น้ าเพื่อชีวิต 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 

น้ ามีสมบัติทางกายภาพหลายประการ  
ซึ่งน้ าจากแหลํงตํางๆ จะมีคุณภาพ 
แตกตํางกันออกไปมนุษย๑น าน้ ามาใช๎ 
ประโยชน๑ทั้งในด๎านอุปโภคและบริโภค  
จึงต๎องใช๎อยํางประหยัดและคุ๎มคํา 

9 

13 อากาศ
รอบตัวเรา 

ว 6.1  

ป.3/2 
ป.3/3 
ว 8.1  

ป.3/1 
ป.3/2  

อากาศมีความส าคัญตํอการด ารงชีวิต  
เพ่ือใช๎ในการหายใจ ซึ่งอากาศประกอบด๎วย 
แก๏สไนโตรเจน แก๏สออกซิเจน แก๏ส 
คาร๑บอนไดออกไซด๑ และแก๏สอื่นๆ รวมทั้ง 
ไอน้ าและฝุุนละออง อากาศจะเคลื่อนที่ 
จากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ าไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูงกวํา โดยอากาศท่ีเคลื่อนที่ 

8 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา (ชม.) 

ป.3/3 

ป.3/4  

ป.3/6 

ป.3/7  

ป.3/8 

ในแนวราบจะท าให๎เกิดลม 

14 ปรากฏการณ์
ในท้องฟ้า 

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

โลกหมุนรอบตัวเองท าให๎เกิดปรากฏการณ๑ขึ้น-ตก
ของดวงอาทิตย๑และดวงจันทร๑ เกิดกลางวัน และ
กลางคืน ซึ่งเราสามารถก าหนดทิศตํางๆ ได๎โดยดู
จากการขึ้น-ตก 
ของดวงอาทิตย๑ 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว ๑๕๑๐๑      วิทยาศาสตร์                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  
 
  ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห๑ ทดลองและอธิบายการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
การสืบพันธุ๑ การขยายพันธุ๑ และวัฏจักรชีวิตของพืชและสัตว๑ การจ าแนกพืชเป๕นพืชดอก พืชไมํมีดอก พืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูํ โดยใช๎ลักษณะภายนอกเป๕นเกณฑ๑ การจ าแนกสัตว๑เป๕นสัตว๑มีกระดูกสัน
หลังและสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง โดยใช๎ลักษณะภายนอกและลักษณะภายในเป๕นเกณฑ๑ ประเภท สมบัติ 
และการเลือกใช๎วัสดุในชีวิตประจ าวัน ลักษณะของแรงลัพธ๑ ความดันอากาศ ความดันของของเหลว แรง
พยุงของของเหลว แรงเสียดทานและประโยชน๑ของแรงเสียดทาน การเกิดเสียง ลักษณะและอันตรายของ
เสียง การเกิดเมฆ หมอก น้ าค๎างและลูกเห็บ การเกิดวัฏจักรน้ า การวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความกด
อากาศ การเกิดลมและการน าไปใช๎ประโยชน๑ การเกิดทิศและปรากฏการณ๑ขึ้น-ตกของดวงดาว 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล การแก๎ป๓ญหา และการอภิปราย 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และน าความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม 
 
 ตัวช้ีวัด 
 ว 1.1 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 
 ว 1.2 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5   
 ว 3.1 ป.5/1 ป.5/2    
 ว 4.1 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4  
 ว 4.2 ป.5/1  
 ว 5.1 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4  
 ว 6.1 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4  
 ว 7.1 ป.5/1 
 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 
 รวม 34 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 1๕101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๕ เวลา 80 ชั่วโมง 

 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชม.) 
1 การถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม 
ว 1.2 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 

การถํายทอดทางพันธุกรรม 
ในครอบครัวเป๕นการถํายทอดลักษณะ
ตํางๆ จากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่ง 

5 

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
และโครงสร๎างที่เก่ียวข๎องกับการสืบพันธุ๑
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  
ซึ่งมนุษย๑ได๎น าความรู๎เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต
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 
และถ๎าจ าแนกพืชดอกโดยใช๎ลักษณะ
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 

การจ าแนกสัตว๑เป๕นกลุํม โดยใช๎ลักษณะ
ภายนอกและลักษณะภายในบางลักษณะเป๕น
เกณฑ๑ แบํงออกได๎เป๕น สัตว๑มีกระดูกสันหลัง
และสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง 

8 

6 สมบัติของวัสดุกับการ
น าไปใช้ 

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 การน าวัสดุมาใช๎ท าสิ่งของ
เครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน ต๎องค านึงถึง
คุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ 

10 

 
 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

7 แรงลัพธ์  ว 4.1 ป.5/1 
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 

แรงลัพธ๑ของแรงสองแรงที่กระท าตํอวัตถุ 
โดยแรงทั้งสองอยูํในระนาบเดียวกันเทํากับ
ผลรวมของแรงทั้งสองนั้น 

3 

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 

ความดันอากาศ เป๕นแรงที่อากาศกระท าตั้ง
ฉากตํอหนึ่งหนํวยพื้นที่ ความดันของ
ของเหลว เป๕นแรงที่ของเหลวกระท า 
ตั้งฉากตํอหนึ่งหนํวยพื้นที่ โดยความดัน
ของเหลวมีความสัมพันธ๑กับความลึก สํวน
ของเหลวมีแรงพยุงกระท าตํอวัตถุ 
ที่ลอยหรือจม การลอยตัวของวัตถุขึ้น 
อยูํกับน้ าหนักของวัตถุและแรงพยุงตัวของ
ของเหลวนั้น 

8 

9 แรงเสียดทาน ว 4.2 ป.5/1  
ว 8.1 ป.5/2 ป.5/3
ป.5/6  

แรงเสียดทาน เป๕นแรงต๎านทานการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งมีประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน 

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 

เสียงเกิดจากการสั่นของแหลํงก าเนิดเสียง 
และเคลื่อนที่จากแหลํงก าเนิดเสียงทุก
ทิศทางโดยอาศัยตัวกลาง  
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง  
เสียงคํอยนั้น เกิดจากแหลํงก าเนิดเสียงที่
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 

ไอน้ าในอากาศที่ควบแนํนเป๕นละออง 
น้ าเล็กๆ ท าให๎เกิดหมอกและเมฆ ละออง
น้ าเล็กๆ ที่รวมกันเป๕นหยดน้ า  
จะท าให๎เกิดน้ าค๎างและฝน หยดน้ าฝน 
ที่ถูกพายุพัดวนในเมฆระดับสูง  
จะกลายเป๕นก๎อนน้ าแข็งขนาดใหญํขึ้น แล๎ว
ตกลงมาท าให๎เกิดลูกเห็บ  
 

11 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

12 ปรากฏการณ์ 
ในท้องฟ้า 

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 

การที่โลกหมุนรอบตัวเองท าให๎เกิดการ
ก าหนดทิศ โดยหมุนรอบตัวเองจากทิศ
ตะวันตกไปยังทิศตะวันออก เมื่อสังเกต
จากข้ัวโลกเหนือจึงปรากฏให๎เห็น 
ดวงอาทิตย๑และดวงดาวตํางๆ ขึ้นทางทิศ
ตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก โดยใช๎
แผนที่ดาวชํวยในการสังเกตต าแหนํงดาว
บนท๎องฟูา 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว ๑๖๑๐๑      วิทยาศาสตร์                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                        เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
 

ส ารวจ วิเคราะห๑ อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย๑จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ 
สารอาหารที่จ าเป๕นตํอรํางกายในสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย การท างานที่สัมพันธ๑กันของระบบ
ตํางๆ ในรํางกายมนุษย๑ ความสัมพันธ๑และการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น ผล
จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมนุษย๑ตํอการใช๎ทรัพยากร-ธรรมชาติ แนวทางและการมีสํวนรํวม
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การจ าแนกประเภทของหินโดยใช๎ลักษณะของ
หินและสมบัติของหินเป๕นเกณฑ๑ ธรณีพิบัติภัยที่มีผลตํอมนุษย๑และสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น การสร๎าง
แบบจ าลองการเกิดฤดู ข๎างข้ึน ข๎างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 
ความก๎าวหน๎าและประโยชน๑ของเทคโนโลยีอวกาศ 
          ทดลองสมบตัขิองของแข็ง ของเหลว และแก๏ส การแยกสาร สมบตัขิองสาร การเปลี่ยนแปลง
ของสารที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม การตํอวงจรไฟฟูา การตํอเซลล๑ไฟฟูาแบบอนุกรม แบบ
ขนาน การเกิดสนามแมํเหล็กไฟฟูา  
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
ส ารวจการสืบค๎นข๎อมูลการแก๎ป๓ญหา และการอภิปราย 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนและน าความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร๑ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  
 ว 2.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  
 ว 2.2   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 
 ว 3.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 
 ว 3.2   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3 
 ว 5.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 
 ว 6.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3 
 ว 7.1   ป.6/1  
 ว 7.2   ป.6/1 
 ว 8.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 
รวม     37  ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 
 



โครงสร้างรายวิชา 
ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร๑ รหัสวิชา ว 1๖101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา 80 ชั่วโมง 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 สาระส าคัญ   เวลา 
(ชม.) 

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

มนุษย๑มีการเจริญเติบโตและมี
การเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
รํางกายตั้งแตํวัยแรกเกิดจนถึง
วัยผู๎ใหญํ ซึ่งในการเจริญเติบโต
และการด ารงชีวิต มนุษย๑
จ าเป๕นต๎องได๎รับสารอาหารใน
สัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและ
วัย 

6 

2 ระบบอวัยวะใน
รํางกาย 

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

อวัยวะตํางๆ ของรํางกาย
คนเรามีการท างานสัมพันธ๑
กันอยํางเป๕นระบบ โดย
ระบบยํอยอาหารท าหน๎าที่
ยํอยอาหารให๎เป๕น
สารอาหารขนาดเล็ก แล๎วดูด
ซึมเข๎าสูํระบบหมุนเวียน
เลือด ขณะที่ระบบหายใจท า
หน๎าที่น าแก๏สออกซิเจนเข๎าสูํ
รํางกาย และแก๏สออกซิเจน
นี้จะท าให๎สารอาหารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนกลายเป๕น
พลังงานที่รํางกายน าไปใช๎ได๎ 

9 

3 ชีวิตสัมพันธ๑ ว 2.1  ป.6/1  
ป.6/2 ป.6/3  
ว 8.1 ป.6/2  
ป.6/3 ป.6/6  
ป.6/7 ป.6/8  

ความสัมพันธ๑ของกลุํม
สิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํตํางๆ 
จะมีความสัมพันธ๑ของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูป
ของโซํอาหารและสายใย
อาหาร ซึ่งมีความสัมพันธ๑กับ
สภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น 

6 

4 รักษ๑โลก  
รักษ๑ทรัพยากร 

ว 2.2  ป.6/1  
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ว 8.1 ป.6/1  

แหลํงทรัพยากรธรรมชาติ
ตํางๆ ในแตํละท๎องถิ่นมี
ประโยชน๑ตํอการด ารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต และการเพ่ิมของ

6 



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

ทรัพยากรมนุษย๑ ท าให๎
ทรัพยากรธรรมชาติลดน๎อยลง
และการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล๎อมท้ังโดยธรรมชาติ
และมนุษย๑มีผลตํอสิ่งมีชีวิต  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

5 เรียนรู๎เรื่องสาร 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 

สารอาจปรากฏอยูํในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก๏ส 
ซึ่งการจ าแนกสารอาจ
จ าแนกโดยใช๎สถานะหรือ
สมบัติอื่นเป๕นเกณฑ๑ และ
การแยกสารบางชนิดที่ผสม
ออกจากกัน อาจท าได๎โดย
การรํอน การตกตะกอน การ
กรอง การระเหิด การระเหย
แห๎ง 

9 

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

การใช๎ประโยชน๑ของสารเป๕น
เกณฑ๑ในการจ าแนก จะต๎อง
ค านึงถึงสมบัติของสาร และ
อาจต๎องแยกสารให๎
เหมาะสมในการใช๎งาน เพ่ือ
ความปลอดภัยตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม 

5 

7 เมื่อสารมีการ
เปลี่ยนแปลง 

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

เมื่อสารเกิดการละลายหรือ
เปลี่ยนสถานะ  
จะยังคงแสดงสมบัติของ
สารเดิม แตํเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีจะท า
ให๎มีสารใหมํเกิดข้ึน และการ
เปลี่ยนแปลงของสารเคมีมี
ผลตํอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม 

5 

8 วงจรไฟฟูา ว 5.1  ป.6/1  
ป.6/2 ป.6/3  

วงจรไฟฟูาอยํางงําย 
ประกอบด๎วย แหลํงก าเนิด 

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
เป๕นตัวน าไฟฟูา สํวนวัสดุที่
กระแสไฟฟูาผํานไมํได๎เป๕น
ฉนวนไฟฟูา การตํอ
วงจรไฟฟูาสามารถท าได๎ทั้ง
แบบอนุกรมและแบบขนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 
(ชม.) 

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 

สายไฟฟูาที่มีกระแสไฟฟูาผํานจะ
เกิดสนามแมํเหล็กรอบสายไฟ 
สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในการ
ท าสนามแมํเหล็กไฟฟูา 

7 

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 

หินแตํละชนิดสามารถจ าแนกได๎ 
โดยใช๎ลักษณะภายนอกเป๕น
เกณฑ๑ หรืออาจจ าแนกตาม
ลักษณะการเกิดได๎ ซึ่งหินแตํละ
ชนิดสามารถน ามาใช๎ประโยชน๑
ได๎แตกตํางกันขึ้นอยูํกับสมบัติ
ของหินชนิดนั้น 

6 

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

ธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในท๎องถิ่น 
กํอให๎เกิดความเสียหายตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม ดังนั้น
มนุษย๑จึงต๎องเรียนรู๎และปฏิบัติ
ตนให๎ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย
ตํางๆ 

4 

12 ปรากฏการณ๑ของ
โลก 

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

โลก ดวงจันทร๑ และดวงอาทิตย๑ 
เป๕นดวงดาวที่มีความสัมพันธ๑กัน 
ดวงจันทร๑โคจรรอบโลก และ
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย๑ ท าให๎
เกิดปรากฏการณ๑ตํางๆ แตํเมื่อ
โลก ดวงจันทร๑ และดวงอาทิตย๑ 
โคจรมาอยูํในแนวเส๎นตรง
เดียวกัน ท าให๎เกิดปรากฏการณ๑
จันทรุปราคา และสุริยุปราคา 

6 

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

ความก๎าวหน๎าและประโยชน๑
ของเทคโนโลยีอวกาศท าให๎
มนุษย๑น ามาใช๎ประโยชน๑ในการ
ส ารวจสภาพอากาศ การสื่อสาร 
และอ่ืนๆ 

4 



 
 
 
 

 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 



ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วตลอดเวลากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ วํามนุษย๑ด ารงชีวิตอยํางไร  ทั้งในฐานะป๓จเจก
บุคคล และการอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
จ ากัด  นอกจากนี้ยังชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ป๓จจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเอง และผู๎อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตําง 
และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป๕นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ที่มี
ความเชื่อมสัมพันธ๑กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพื่อชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล๎อม  เป๕นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมท่ี
เหมาะสมโดยได๎ก าหนดสาระตํางๆไว๎ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข เป๕นผู๎กระท าความดี มีคํานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคมและสํวนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ป๓จจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป๕นพลเมืองดี ความแตกตํางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝ๓งคํานิยมด๎านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข  สิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจําย และการบริโภคสินค๎าและบริการ  การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดอยํางมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑ วิธีการทางประวัติศาสตร๑พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงป๓จจุบัน ความสัมพันธ๑และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตํางๆ ผลกระทบที่
เกิดจากเหตุการณ๑ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆในอดีต ความ
เป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย  แหลํงอารยธรรมที่ส าคัญของโลก 

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลํงทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตํางๆ ของโลก การใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ 
ความสัมพันธ๑กันของสิ่งตํางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น การน าเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข๎าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป๕นศาสนิกชนที่ดี   และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป๕นพลเมืองดี มีคํานิยมท่ีดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทย 
และ สังคมโลกอยํางสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป๓จจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และ
ธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป๕นประมุข 

สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช๎  
 ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํา  รวมทั้งเข๎าใจ  
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒    เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ  ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป๕นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข๎าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑  

สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ  อยํางเป๕น
ระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป๓จจุบัน  ในด๎านความสัมพันธ๑
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ
และสามารถ  วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข๎าใจความเป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิป๓ญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป๕นไทย 

 
สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์       
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ๑ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 

ตํอกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ 
ในการค๎นหาวิเคราะห๑ สรุป และใช้ ข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมี
ประสิทธิภาพ 



มาตรฐาน ส ๕.๒ เข๎าใจปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิด  
การสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑   
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  

 ได๎เรียนรู๎เรื่องเก่ียวกับตนเองและผู๎ที่อยูํรอบข๎าง  ตลอดจนสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น  ที่
อยูํอาศัย  และเชื่องโยงประสบการณ๑ไปสูํโลกกว๎าง 

 ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะกระบวนการ  และมีข๎อมูลที่จ าเป๕นตํอการพัฒนาให๎
เป๕น          ผู๎มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความ
เป๕นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  การอยูํรํวมกันและการท างานกับผู๎อ่ืน  มีสํวนรํวมในกิจกรรมของ
ห๎องเรียน  และได๎ฝึกหัดในการตัดสินใจ 

 ได๎ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณา
การ  ผู๎เรียนได๎เข๎าใจแนวคิดเก่ียวกับป๓จจุบันและอดีต  มีความรู๎พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได๎ข๎อคิดเก่ียวกับ
รายรับ-รายจํายของครอบครัว เข๎าใจถึงการเป๕นผู๎ผลิต ผู๎บริโภค รู๎จักการออมข้ันต๎นและวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ได๎รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑ และภูมิป๓ญญา เพื่อเป๕นพื้นฐานในการท าความเข๎าใจในขั้นที่สูงตํอไป 
 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 ได๎เรียนรู๎เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร๑ ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน๎นความ
เป๕นประเทศไทย 

 ได๎รับการพัฒนาความรู๎และความเข๎าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีสํวนรํวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 ได๎ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น 
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ของท๎องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น 

 ได๎ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตํางๆของประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ๎าน  ได๎รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร๑ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑ และภูมิศาสตร๑เพื่อขยายประสบการณ๑ไปสูํการท าความเข๎าใจ  
ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเก่ียวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจากอดีตสูํป๓จจุบัน 
 



รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับประถมศึกษา 

 
 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     เวลา  80  ชั่วโมง 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     เวลา  80  ชั่วโมง 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     เวลา  80  ชั่วโมง 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     เวลา  80  ชั่วโมง 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     เวลา  80  ชั่วโมง 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนา        

ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  
                         เพ่ืออยูํรวํมกันอยาํงสันติสขุ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติ

ของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป 
 พุทธประวัติ 
-  ประสูติ                 -  ตรัสรู๎ 
-  ปรินิพพาน  

๒. ชื่นชมและบอกแบบอยํางการ
ด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเลําและศาสนิกชน
ตัวอยํางตามท่ีก าหนด 

 พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
- สามเณรบัณฑิต 

 ชาดก 
- วัณณุปถชาดก 
- สุวัณณสามชาดก 

  ศาสนิกชนตัวอยําง 
- พระบาทสมเด็จ พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลย

เดช 
- เจ๎าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร๎อม) 

๓. บอกความหมาย ความส าคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

พระรัตนตรัย 
  -     ศรัทธาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑ 

โอวาท ๓ 
- ไมํท าชั่ว 
- เบญจศีล 

  ท าความดี 
- เบญจธรรมสังคหวัตถุ 4 
- กตัญ๒ูกตเวทีตํอพํอแมํ และครอบครัว 

-     มงคล ๓๘ 
- ท าตัวดี 
- วํางําย 
- รับใช๎พํอแมํ 

  ท าจิตให๎บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญป๓ญญา)      
พุทธศาสนสุภาษิต 
  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  ตนแลเป๕นที่พ่ึงของตน 
  มาตา  มิตฺต   สเก ฆเร มารดาเป๕นมิตรในเรือน

ของตน 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๔. เห็นคุณคําและสวดมนต๑ แผํ
เมตตา     มีสติที่เป๕นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ 
 ตามที่ก าหนด 

  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
- รู๎ความหมายและประโยชน๑ของสติ 
-  ฟ๓งเพลงและร๎องเพลงอยํางมีสติ 
-  เลํนและท างานอยํางมีสติ 
- ฝึกให๎มีสติในการฟ๓ง การอําน การคิด การถาม

และการเขียน 
ป.๔ 

 
๑. อธิบายความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน
นับถือ ในฐานะเป๕นศูนย๑รวมจิตใจ
ของศาสนิกชน 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
- พระพุทธศาสนา ในฐานะท่ีเป๕น  เครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ  
-  เป๕นศูนย๑รวมการท าความดี และพัฒนาจิตใจ  

เชํน  ฝึกสมาธิ  สวดมนต๑  ศึกษาหลักธรรม   
-  เป๕นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน การ

ทอดผ๎าปุา  การเวียนเทียน การท าบุญ)  
-  เป๕นแหลํงท ากิจกรรมทางสังคม  เชํน การจัด

ประเพณีท๎องถิ่น การเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ชุมชน และการสํงเสริมพัฒนาชุมชน  

 
 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตํบรรลุธรรม

จนถึงประกาศธรรม  หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน) 
      - ตรัสรู ๎
      - ประกาศธรรม ได๎แกํ  

° โปรดชฎิล   
° โปรดพระเจ๎าพิมพิสาร   
° พระอัครสาวก   
° แสดงโอวาทปาฏิโมกข๑ 

 ๓. เห็นคุณคํา และปฏิบัติตนตาม
แบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลํา
และ 
ศาสนิกชนตัวอยําง ตามที่ก าหนด 

 พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
- พระอุรุเวลกัสสปะ 

  ชาดก 
- กุฏิทูสกชาดก 
- มหาอุกกุสชาดก 

ศาสนิกชนตัวอยําง 
- สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก 
-   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔. แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  

ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

พระรัตนตรัย 
o    ศรัทธา ๔ 

-พระพุทธ 
° พุทธคุณ ๓ 

-พระธรรม 
° หลักกรรม 

-พระสงฆ๑ 
ไตรสิกขา 

-  ศีล สมาธิ ป๓ญญา 
โอวาท ๓ 
   - ไมํท าชั่ว 

o เบญจศีล 
o ทุจริต ๓ 

-  ท าความดี 
o เบญจธรรม 
o สุจริต  ๓ 
o พรหมวิหาร ๔ 
o กตัญ๒ูกตเวทีตํอประเทศชาติ   
o มงคล ๓๘ 

-  เคารพ 
-  ถํอมคน 
-  ท าความดีให๎พร๎อมไว๎กํอน 

 -  ท าจิตให๎บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญป๓ญญา) 
พุทธศาสนสุภาษิต 

 -  สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี   
     ความพร๎อมเพรียงของหมูํให๎เกิดสุข 

 -  โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  
เมตตาธรรม  ค้ าจุนโลก 

 ๕. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง 

บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชนตามหลักศาสนา พร๎อมทั้งบอก

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

   ตัวอยํางการกระท าความดีของตนเองและ

บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และในชุมชน 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๖.  เห็นคุณคําและสวดมนต๑ แผํ

เมตตา  

มีสติที่เป๕นพื้นฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 

ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

ตามท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 สวดมนต๑ไหว๎พระ  สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัย

และแผํเมตตา 

-  รู๎ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิและ

ป๓ญญา 

-  รู๎วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญ

ป๓ญญา 

-  ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน  

อยํางมีสต ิ

-  ฝึกการก าหนดรู๎ความรู๎สึก  เมื่อตาเห็นรูป  หู

ฟ๓งเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่ง

ที่มากระทบ ใจรับรู๎ธรรมารมณ๑ 

-  ฝึกให๎มีสมาธิในการฟ๓ง การอําน การคิด  

การถาม และการเขียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

ศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยูํ

รํวมกันเป๕นชาติได๎อยํางสมานฉันท๑ 

 หลักธรรมเพ่ือการอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท๑ 

o เบญจศีล – เบญจธรรม 

o ทุจริต ๓ – สุจริต ๓ 

o พรหมวิหาร ๔ 

o มงคล ๓๘  

-  เคารพ  

- ถํอมตน 

- ท าความดีให๎พร๎อมไว๎กํอน 

o พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร๎อมเพรียงของ

หมูํให๎เกิดสุข   

- เมตตาธรรมค้ าจุนโลก 

- กตัญ๒ูกตเวทีตํอประเทศชาติ 
 ๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนา

อ่ืนๆ โดยสังเขป 
ประวัติศาสดา 
o พระพุทธเจ๎า 
o มุฮัมมัด 
o พระเยซู 

 



มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข๎าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป๕นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บ าเพ็ญประโยชน๑ตํอวัดหรือศาสนสถาน

ของศาสนาที่ตนนับถือ 
 การบ าเพ็ญประโยชน๑ตํอวัด หรือศาสนสถาน 

-  การพัฒนาท าความสะอาด 
-  การบริจาค 
-  การรํวมกิจกรรมทางศาสนา 

๒. แสดงตนเป๕นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป๕นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

 การแสดงตนเป๕นพุทธมามกะ 
-  ขั้นเตรียมการ 

-  ขั้นพิธีการ 
๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนดได๎ถูกต๎อง 
 

 ประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
-  วันมาฆบูชา   
-  วันวิสาขบูชา   
-  วันอาสาฬหบูชา   
-  วันอัฏฐมีบูชา  

 การบูชาพระรัตนตรัย 
 

ป.4 ๑. อภิปรายความส าคัญ และมีสํวนรํวมใน
การบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตน
นับถือ 
 

  ความรู๎เบื้องต๎นและความส าคัญของ ศาสนสถาน    
การแสดงความเคารพตํอศาสนสถาน 
  การบ ารุงรักษาศาสนสถาน 

 ๒. มีมรรยาทของความเป๕นศาสนิกชนที่ดี
ตามท่ีก าหนด 
 

มรรยาทของศาสนิกชน 
-  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตํอพระภิกษุ 
  -  การยืน การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสมในโอกาสตําง ๆ 

 ๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนดได๎ถูกต๎อง 

 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
  -  การอาราธนาศีล 
  -  การอาราธนาธรรม 
  -  การอาราธนาพระปริตร 
  -  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ 
 
 

 
 
 
 



สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑ เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป๕นพลเมืองดี  มีคํานิยมที่ดีงามและธ ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยําง
สันติสุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกประโยชน๑และปฏิบัติตนเป๕นสมาชิก

ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

  การเป๕นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน เชํน  
 กตัญ๒ูกตเวทีและเคารพรับฟ๓งค าแนะน าของพํอแมํ 

ญาติผู๎ใหญํ และครู 
 รู๎จักกลําวค าขอบคุณ ขอโทษ  การไหว๎ผู๎ใหญํ      
 ปฏิบัติตาม ข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ  ของ

ครอบครัวและโรงเรียน  
 มีสํวนรํวมในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน  
 มีเหตุผลและยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่น  
 มีระเบียบ วินัย มีน้ าใจ 

  ประโยชน๑ของการปฏิบัติตนเป๕นสมาชิก ที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน 

 ๒. ยกตัวอยํางความสามารถและความดี
ของตนเอง  ผู๎อื่นและบอกผลจากการ
กระท านั้น 
 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดีของตนเองและ
ผู๎อื่น เชํน 

 -    ความกตัญ๒ูกตเวที 
  -   ความมีระเบียบวินัย 

        -    ความรับผิดชอบ    
        -    ความขยัน  
         -   การเอ้ือเฟื๗อเผื่อแผํและชํวยเหลือผู๎อื่น 
         -   ความซื่อสัตย๑สุจริต     
         -  ความเมตตากรุณา 

  ผลของการกระท าความดี เชํน  
         -  ภาคภูมิใจ  
         -  มีความสุข   

              - ได๎รับการชื่นชม ยกยํอง 

ป.4 ๑. ปฏิบัติตนเป๕นพลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 
 

  การเข๎ารํวมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน เชํน การ
รณรงค๑การเลือกตั้ง 

  แนวทางการปฏิบัติตนเป๕นสมาชิกท่ีดีของชุมชน เชํน 
อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม        สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ
โบราณสถานการพัฒนาชุมชน   

 ๒. ปฏิบัติตนในการเป๕นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี การเป๕นผู๎น าและผู๎ตามท่ีดี 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
      -  บทบาทและความรับผิดชอบของผู๎น า 

- บทบาทและความรับผิดชอบของผู๎ตามหรือสมาชิก   
- การท างานกลุํมให๎มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   และ

ประโยชน๑ของการท างานเป๕นกลุํม   
 

 ๓. วิเคราะห๑สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน    พึง
ได๎รับตามกฎหมาย 
 

   สิทธิพื้นฐานของเด็กเชํน สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได๎รับ
การปกปูอง สิทธิที่จะได๎รับการพัฒนา สิทธิที่จะมี             
สํวนรํวม 

 
 

๔. อธิบายความแตกตํางทางวัฒนธรรมของ
กลุํมคนในท๎องถิ่น 

   วัฒนธรรมในภาคตํางๆ ของไท ที่แตกตํางกันเชํน  
      การแตํงกาย      ภาษา อาหาร  

 ๕. เสนอวิธีการที่จะอยูํรํวมกันอยําง     สันติ
สุขในชีวิตประจ าวัน 

ป๓ญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย๎งในชีวิตประจ าวัน 
  แนวทางการแก๎ป๓ญหาความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี 

 
 

มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป๓จจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา   
ไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกโครงสร๎าง  บทบาทและหน๎าที่ของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
 

 โครงสร๎างของครอบครัวและความสัมพันธ๑ของบทบาท 
หน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสร๎างของโรงเรียน ความสัมพันธ๑ของบทบาท หน๎าที่
ของสมาชิกในโรงเรียน 

 ๒. ระบุบทบาท สิทธิหน๎าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
 

 ความหมายและความแตกตํางของอ านาจตามบทบาท สิทธิ 
หน๎าที่ในครอบครัวและโรงเรียน 

 การใช๎อ านาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิหน๎าที่ 
 ๓. มีสํวนรํวมในการตัดสินใจและท า

กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวเชํน 
การแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบในครอบครัว การรับฟ๓งและ
แสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน เชํน 
เลือกหัวหน๎าห๎อง ประธานชุมนุม ประธานนักเรียน   

ป.4 ๑. อธิบายอ านาจอธิปไตยและความส าคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย 

 อ านาจอธิปไตย 
 ความส าคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 ๒. อธิบายบทบาทหน๎าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหน๎าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งกํอน
การเลือกตั้ง ระหวํางการเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 

 ๓. อธิบายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริย๑ในสังคมไทย 
 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย๑ในสังคมไทย 



สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑    เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช๎
ทรัพยากร ที่มีอยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุสินค๎าและบริการที่ใช๎

ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 
   สินค๎าและบริการที่ใช๎อยูํในชีวิตประจ าวัน เชํน 

ดินสอ กระดาษ ยาสีฟ๓น  
   สินค๎าและบริการที่ได๎มาโดยไมํใช๎เงิน เชํน  มี

ผู๎ให๎หรือการใช๎ของแลกของ  
   สินค๎าและบริการที่ได๎มาจากการใช๎เงินซื้อ 
   ใช๎ประโยชน๑จากสินค๎าและบริการให๎คุ๎มคํา 

 
 

๒. ยกตัวอยํางการใช๎จํายเงินในชีวิต  
ประจ าวันที่ไมํเกินตัวและเห็น
ประโยชน๑ของการออม 

   การใช๎จํายเงินในชีวิตประจ าวันเพ่ือซื้อสินค๎าและ
บริการ 

    ประโยชน๑ของการใช๎จํายเงินที่ไมํเกินตัว 
    ประโยชน๑ของการออม 
    โทษของการใช๎จํายเงินเกินตัว 
     วางแผนการใช๎จําย 

 ๓. ยกตัวอยํางการใช๎ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอยํางประหยัด 

   ทรัพยากรที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน เชํน ดินสอ 
กระดาษ  เสื้อผ๎า อาหาร 

   ทรัพยากรสํวนรวม เชํน โต๏ะ เก๎าอ้ี นักเรียน   
สาธารณูปโภคตําง ๆ 

   วิธีการใช๎ทรัพยากรทั้งของสํวนตัวและ 
      สํวนรวมอยาํงถูกตอ๎ง และประหยดัและคุม๎คํา 

ป.4 ๑. ระบุป๓จจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อ
สินค๎าและบริการ 

   สินค๎าและบริการที่มีอยูํหลากหลายในตลาดที่มี
ความแตกตํางด๎านราคาและคุณภาพ 

   ป๓จจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าและบริการที่มี
มากมาย ซึ่งขึ้นอยูํกับผู๎ซื้อ ผู๎ขาย และ   ตัวสินค๎า 
เชํน ความพึงพอใจของผู๎ซื้อ ราคาสินค๎า การ
โฆษณา คุณภาพของสินค๎า       

 ๒. บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษา
ผลประโยชน๑ของตนเองในฐานะ
ผู๎บริโภค 

   สิทธิพื้นฐานของผู๎บริโภค 
   สินค๎าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

 ๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต๑ใช๎เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด ารงชีวิต เชํน การแตํงกาย การกินอาหาร การ



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ใช๎จําย 

 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข๎าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป๕นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายเหตุผลความจ าเป๕นที่คน

ต๎องท างานอยํางสุจริต 
   ความหมาย ประเภทและความส าคัญของการ

ท างาน 
   เหตุผลของการท างาน 
   ผลของการท างานประเภทตําง ๆ ที่มีตํอ

ครอบครัวและสังคม 
การท างานอยํางสุจริตท าให๎สังคมสงบสุข 

ป.4 ๑. อธิบายความสัมพันธ๑ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน 

   อาชีพ  สินค๎าและบริการตําง ๆ ที่ผลิต  ในชุมชน 
   การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  ด๎าน

เศรษฐกิจ เชํน ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ซื้อ ผู๎ขาย 
การก๎ูหนี้ยืมสิน 

   การสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนด๎วยการใช๎
สิ่งของที่ผลิตในชุมชน 

 ๒. อธิบายหน๎าที่เบื้องต๎นของเงิน    ความหมายและประเภทของเงิน 
   หน๎าที่เบื้องต๎นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
   สกุลเงินส าคัญที่ใช๎ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ระหวํางประเทศ 
 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ๑ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตํอกันและ

กัน ในระบบของธรรมชาติ  ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ในการค๎นหา 
วิเคราะห๑  สรุป และใช๎ข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. จ าแนกสิ่งตํางๆรอบตัวที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติและที่มนุษย๑
สร๎างข้ึน 

   สิ่งตําง ๆ รอบตัว  ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และท่ีมนุษย๑สร๎างขึ้น 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒.ระบุความสัมพันธ๑ของต าแหนํง
ระยะทิศของสิ่งตํางๆ 
 

   ความสัมพันธ๑ของต าแหนํง  ระยะ   ทิศของสิ่ง
ตํางๆ รอบตัวเชํน ที่อยูํอาศัย  บ๎าน เพ่ือนบ๎าน  
ต๎นไม๎  ถนน ทุํงนา     ไรํ  สวน  ที่ราบ ภูเขา  
แหลํงน้ า  

   ทิศหลัก  (เหนือ    ตะวันออก  ใต๎ตะวันตก)  
และ ที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ  

๓. ใช๎แผนผังงํายๆในการแสดง
ต าแหนํงของสิ่งตํางๆในห๎องเรียน 

   แผนผังแสดงต าแหนํงสิ่งตํางๆในห๎องเรียน 
 

4. สังเกตและบอกการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใน
รอบวัน 

  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันเชํน 
กลางวัน กลางคืน  ความร๎อนของอากาศ  ฝน  -  
เมฆ   -  ลม 

ป.๔ ๑. สืบค๎นและอธิบายข๎อมูล
ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
ตนเองด๎วยแผนที่และรูปถําย 

  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 
 

 ๒. ระบุแหลํงทรัพยากรและ
สถานที่ส าคัญในจังหวัดของตน
ด๎วยแผนที่และรูปถําย 

  แหลํงทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัดของ
ตน 

 
 4. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่

สํงผลตํอแหลํงทรัพยากรและ
สถานที่ส าคัญในจังหวัด 

  ลักษณะทางกายภาพที่สํงผลตํอแหลํงทรัพยากร
และสถานที่ส าคัญในจังหวัด 

 
 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เข๎าใจปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิด  

   การสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ทรัพยากร          
  และสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกสิ่งตํางๆที่เกิดตาม

ธรรมชาติที่สํงผลตํอความเป๕นอยูํ
ของมนุษย๑ 
 

  สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่มีผลตํอความเป๕นอยูํ
ของมนุษย๑ เชํน ที่อยูํอาศัย เครื่องแตํงกายและ
อาหาร 

๒. สังเกตและเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมท่ีอยูํ
รอบตัวเพื่อการปฏิบัติตนอยําง
เหมาะสม 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล๎อมท่ีอยูํรอบตัว 
อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมท่ีสํงผลตํอการ  ปฏิบัติตน

อยํางเหมาะสม 

๓. มีสํวนรํวมในการดูแลสิ่งแวดล๎อม
ที่บ๎านและชั้นเรียน 

การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล๎อมในบ๎านและชั้นเรียน 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. วิเคราะห๑สิ่งแวดล๎อมทาง

กายภาพท่ีสํงผลตํอการดาเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด 
 

สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่สํงผลตํอการด าเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด 

 ๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล๎อมในจังหวัดและผลที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อมจากจังหวัดและผลที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชํนการตั้งถ่ินฐาน  การ
ย๎ายถิ่น 

 ๓. น าเสนอแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมในจังหวัด 

   การจัดการสิ่งแวดล๎อมในจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

รายวิชาพ้ืนฐาน              กลํุมสาระการเรียนรู๎  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1       เวลา 8o ชั่วโมง 
 ศึกษาวิเคราะห๑พุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ  แบบอยํางการด าเนินชีวิต  
และข๎อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก/เรื่องเลํา  และศาสนิกชนตัวอยํางตามท่ีก าหนด ความหมาย 
ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ สวดมนต๑  แผํเมตตา มีสติ บ าเพ็ญประโยชน๑ตํอวัด  แสดงตนเป๕นพุทธมามกะ  หรือศาสนิก
ชนของศาสนาที่ตนนับ  ปฏิบัติในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได๎ถูกต๎อง 
ประโยชน๑และการปฏิบัติตนเป๕นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน  ศึกษา วิเคราะห๑ 
ความสามารถและความดี และผลจากการกระท าของตนเอง  ผู๎อื่น โครงสร๎าง  บทบาท  หน๎าที่ของ
สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  บทบาท สิทธิ หน๎าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน  มีสํวน
รํวมในการตัดสินใจ  และท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย  สินค๎า
และบริการที่ใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน  การใช๎จํายเงินในชีวิตประจ าวันไมํเกินตัวและประโยชน๑
ของการออม  การใช๎ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอยํางประหยัด  ความจ าเป๕นของการท างานที่สุจริต 
จ าแนก  บอก สิ่งตํางๆที่อยูํรอบตัว  ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย๑สร๎างขึ้น  ที่สํงผลตํอ
ความเป๕นอยูํของมนุษย๑  ระบุความสัมพันธ๑ของต าแหนํง ระยะ  ทิศ  ของสิ่งตํางๆ ใช๎แผนผังงํายๆ ใน
การแสดงต าแหนํงของสิ่งตํางๆ ในห๎องเรียน  สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศใน
รอบวัน  และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมท่ีอยูํรอบตัว 
 โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสังคม 
กระบวนการกลุํม   กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ป๓ญหา  กระบวนการทางภูมิศาสตร๑  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ ใช๎ทักษะทางภูมิศาสตร๑ด๎านการสังเกต  การแปลความข๎อมูลทาง
ภูมิศาสตร๑  รวมถึงทักษะการสื่อสาร 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีความสามารถทาง
ภูมิศาสตร๑ กระบวนการทางภูมิศาสตร๑    ทักษะทางภูมิศาสตร๑    และมีทักษะในศตวรรษท่ี  21ด๎าน
การสื่อสาร  ความสามารถในการคิด มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรัก
ชาติ  ศาสน๑  กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบ รักความเป๕นไทย  มีจิต
สาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4 
ส 1.2  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3   
ส 2.1  ป.1/1  ป.1/2   
ส 2.2  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3   
ส 3.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3   ส 3.2  ป.1/1    ราม  16 ตัวชี ้



โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 พระพุทธศาสนา 
และศาสนาอ่ืนๆ 

ส ๑.๑ ป.๑/๑ การศึกษาพุทธประวัติ  หรือประวัติ
ของศาสดาที่ตนนับถือท าให้เกิด
ความศรัทธาและเห็นแบบอย่างท่ีดี
ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินชีวิต 

๔  

๒ แบบอย่างท่ีดี 

ส ๑.๑ ป.๑/๒ แบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดที่ได้จากประวัติสาวก  ชาดก  
เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างท่ี
เคารพศรัทธาสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน 

๔  

๓ หลักธรรมน าความสุข 

ส ๑.๑ ป.๑/๓ 
         ป.๔/๔ 

หลักธรรมของศาสนาและการเห็น
คุณค่าของการสวดมนต์แผ่เมตตา
ก่อให้เกิดความศรัทธา  สามารถ
ยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต  
และพัฒนาจิต 

๘  

๔ ชาวพุทธที่ดี 

ส ๑.๒ ป.๑/๑ 
         ป.๑/๒ 
         ป.๑/๓ 

การประพฤติตนอย่างถูกต้องตาม
หลักการของศาสนาแลละการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ  
ศาสนสถาน  การแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ และการปฏิบัติตน
ในศาสนพิธีและวันส าคัญ 
ทางศาสนาถือเป็นการส่งเสริมจิต
สาธารณะของตนเองและเป็นการ
ธ ารงไว้ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๔  

๕ 
ความส าพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว
และโรงเรียน 

ส ๒.๒ ป.๑/๑  
         ป.๑/๒ 

สมาชิกทุกคนในครอบครัวและ
โรงเรียนปฏิบัติตนตามบทบาท  
สิทธิ  และหน้าที่ของตนด้วย
ความผิดชอบ  ย่อมส่งผลต่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข  และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

๔  

 
 
 



 
 

 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๖ สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน 

ส ๒.๑ ป.๑/๑ การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน  การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน  
และการมีเหตุผลยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนเป็นสิ่งท่ีเราควร
ปฏิบัติ  เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
ครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข 

๖  

   ๗ การท าความดี 

ส ๒.๑ ป.๑/๒ บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่าง
กันแต่ก็สามารถท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  ส่งผลให้ผู้
ปฏิบัติและผู้ที่อยู่ชิดใกล้มีความ
ภาคภูมิใจและมีความสุข 

๔  

๘ ประชาธิปไตยใน
ครอบครัวและโรงเรียน 

ส ๒.๒ ป.๑/๓ สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  
ย่อมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ท ากิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย  ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
ปลูกฝังพื้นฐานส าคัญของ
ประชาธิปไตยต่อเยาวชน 

๘  

๙ สินค้าและบริการใน
ชีวิตประจ าวันของเรา 

ส ๓.๑ ป.๑/๑ 
         ป.๑/๓ 

สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันนั้นมีจ านวนมากและ
หลากหลาย  เราจึงควรเลือกใช้
ทรัพยากรในชีวิตปร าวันอย่าง
ประหยัด 

๖  

๑๐ 
จ่ายเป็น  ออมได้ 
ไม่ขัดสน 

ส ๓.๑ ป.๑/๒ การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพื่อ
ซื้อสินค้าและบริการที่ไม่เกินตัวและ
คุ้มค่าและรู้จักเก็บออมไว้ย่อมส่งผล
ดีต่อสภาพความเป็นอยู่ในการ
ด าเนินชีวิต 

๖  

๑๑ ท างานดี  มีความสุข 
ส ๓.๒ ป.๑/๑ การท างานที่ก่อให้เกิดรายได้อย่าง

สุจริตนั้น  ย่อมส่งผลดีต่อความสงบ
สุขของครอบครัวและสังคม 

๖  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑๒ สิ่งต่างๆ รอบตัว ส ๕.๑ ป.๑/๑ 
ส ๕.๒ ป.๑/๑ 

สิ่งต่างๆท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  มี
ผลต่อความเป้นอยู่ของมนุษย์ ๔  

   ๑๓ ต าแหน่ง  ระยะ  ทิศ
และแผนผัง 

ส ๕.๑ ป.๑/๒ 
         ป.๑/๓ 
 
 

การเขียนแผนผังเป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  
ระยะทาง  และทิศของสิ่งต่างๆ  
รอบตัว  ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างข้ึน 

๘  

   ๑๔ สิ่งแวดล้อมกับการ
เปลี่ยนแปลง 

ส ๕.๑ ป.๑/๔ 
ส ๕.๒ ป.๑/๒ 
         ป.๑/๓ 
 

-การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศใน
รอบวันมีผลต่อส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
-การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
รอบตัวส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 
-การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและช้ัน
เรียนเป็นหน้าที่ของทุกคน 

๘ 

 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

รายวิชาพ้ืนฐาน              กลํุมสาระการเรียนรู๎  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4        เวลา 8o 
ชั่วโมง 

ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  สรุปพุทธประวัติ  ตั้งแตํบรรลุ
ธรรมจนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  หรือปฏิบัติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิต
และข๎อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยําง  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามไตรสิกขา  และหลักธรรมโอวาท 3  ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ  ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน  ตามหลักศาสนาพร๎อม
ทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  สวดมนต๑ แผํเมตตา  มีสติ  มีสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่นับถือ  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  หรือ
ปฏิบัติตนเป๕นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  เป๕นผู๎น า  ผู๎ตามที่ดี  วิเคราะห๑สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน
พึงได๎รับตามกฎหมาย 

ศึกษา วิเคราะห๑ความแตกตํางทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยูํรํวมกันอยําง
สันติสุข อ านาจอธิปไตย ความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน๎าที่ของพลเมืองในการ
เลือกตั้ง ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย๑ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป๕นประมุข ป๓จจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน๑ในฐานะ
ผู๎บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชนและหน๎าที่เบื้องต๎นของเงินสืบค๎น  ระบุข๎อมูลลักษณะทางกาภาพ  แหลํงทรัพยากรและ
สถานที่ส าคัญในจังหวัด  อธิบาย วิเคราะห๑  ลักษณะและสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่สํงผลตํอแหลํง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ  การด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด  การเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง  พร๎อมทั้งน าเสนอแนวทางจัดการสิ่งแวดล๎อมในจังหวัด 

โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสังคม 
กระบวนการกลุํม   กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ป๓ญหา ใช๎แผนที่และรูปถํายในการสืบค๎น 
วิเคราะห๑ อธิบายและสรุปข๎อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร๑ การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร๑ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  ทักษะการสังเกต  การแปลความข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ การใช๎เทคนิค
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ การสรุปเพื่อตอบค าถาม  รวมถึงทักษะด๎านการคิด  และการสื่อสาร  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีความสามารถทาง
ภูมิศาสตร๑ กระบวนการทางภูมิศาสตร๑    ทักษะทางภูมิศาสตร๑    และมีทักษะในศตวรรษท่ี  21ด๎าน
การสื่อสาร  ความสามารถในการคิด มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรัก
ชาติ  ศาสน๑  กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบ รักความเป๕นไทย  มีจิต
สาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

 
 



ตัวชี้วัด 
ส 1.1  ป.4/1     ป.4/2     ป.4/3     ป.4/4     ป.4/5     ป.4/6    ป.4/7    ป.4/8 
ส 1.2  ป.4/1     ป.4/2     ป.4/3      ส 2.1  ป.4/1     ป.4/2     ป.4/3     ป.4/4     
ป.4/5      
ส 2.2  ป.4/1     ป.4/2     ป.4/3      ส 3.1  ป.4/1     ป.4/2     ป.4/3      
ส 3.2   ป.4/1     ป.4/2   
ราม  24  ตัวชี้วัด 

โ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ 
ประวัติและ
ความส าคัญของ
ศาสนา 

ส ๑.๑ ป.๔/๑ 
         ป.๔/๒ 
         ป.๔/๘ 
 

ศาสนามีความส าคัญในฐานะเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน  
การศึกษาประวัติของศาสนา  
ศาสดาของแต่ล่ะสาสนา  จะท าให้
เกิดความเข้าใจศาสนาต่างๆมาก
ขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข 

๔  

๒ หลักธรรมของศาสนา 

ส ๑.๑ ป.๔/๔ 
         ป.๔/๗ 
 
 

ศาสนาต่างๆจะมีหลักธรรมค าสอน
ที่แตกต่างกันการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  
เพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่าง
สมานฉันท์ 

๓  

๓ เชื่อม่ันในการท า 
ความดี 

ส ๑.๑ ป.๔/๓ 
 
 

        ป.๔/๕ 
 

แบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติพระสาวก  ชาดก  
เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่าง
เป็นแนวทางให้เกิดการท าความดี
ของตนเอง บุคคลในครอบครัว  
โรงเรียน  และชุมชนตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๔  

๔ ศาสนิกชนที่ดี 

ส ๑.๑ ป.๔/๖ 
 ส ๑.๒ ป.๔/๑ 
         ป.๔/๒ 
         ป.๔/๓ 

 

ศาสนิกชนที่ดีต้องประพฤติปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธี  และพิธีกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนาตามมารยาทของ
ศาสนาและมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาศาสนสถานที่ตนนับถือ 

๗  

๕ สมาชิกที่ดีของชุมชน 

ส ๒.๑ ป.๔/๑ 
         ป.๔/๒ 
         ป.๔/๓ 
         ป.๔/๕ 

 
 

สมาชิกที่ดีของชุมชนย่อมต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  และ
ค านึงถึงสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึง
ได้รับ  และสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

๗  



 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๖ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ส ๒.๑ ป.๔/๔ 
 

วัฒนธรรมเป็นแบบแผนของวิถีการ
ด าเนินชีวิตซึ่งมีความแตกต่างกันใน
แต่ล่ะท้องถิ่น 

๕  

๗ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส ๒.๒ ป.๔/๑ 
         ป.๔/๒ 
         ป.๔/๓ 
 
 

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  ประชาชนมี
บทบาท  หน้าที่  เสรีภาพ  และ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย  ร่วมกันไปเลือกตั้ง  
เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ี
มีบทบาทส าคัญต่อการปกครอง 

๖  

๘ การบริโภคสินค้าและ
บริการ 

ส ๓.๑ ป.๔/๑ 
         ป.๔/๒ 
 
 

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ
สินค้าและบริการนั้นมีหลาย
ประการ  ซึ่งข้ึนอยู่กับผู้ซื้อ  ผู้ขาย  
ตัวสินค้าซึ่งผู้บริโภคมีสิทธิพื้นบาน  
และรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ในฐานะผู้บริโภค 

๘  

๙ เศรษฐกิจพอเพียง 

ส ๓.๑ ป.๔/๓ 
 
 
 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีดุลย
ภาพ 

๕  

๑๐ เศรษฐกิจชุมชนใน
ประเทศไทย 

ส ๓.๒ ป.๔/๑ 
 

ในแต่ล่ะชุมชนย่อมมีอาชีพ  สินค้า  
และบริการต่างๆ  ที่ผลิตในชุมชน  
จึงต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันภายใน
ชุมชน  จึงต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน
ภายในชุมชน  มีการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้สิ่งของ
ที่ผลิตในชุมชน 

๖  

๑๑ เงินทองของมีค่า ส ๓.๒ ป.๔/๒ 
 
 

เงินมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ
ในแต่ล่ะประเทศจะมีสกุลเงินที่ใช้
ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

๕  

๑๒ การใช้แผนที่และ
ภาพถ่าย 

ส ๕.๑ ป.๔/๑ 
 

แผนที่และรูปถ่ายเป็นเครื่องมือที่ใช้
แสดงลักษณะทางกายภาพ  แหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
จังหวัดของตน 

๔  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑๓ จังหวัดของเรา ส ๕.๑ ป.๔/๑ 
         ป.๔/๒ 
         ป.๔/๓ 

-แผนที่และรูปถ่ายเป็นเครื่องมือที่
ใช้แสดงลักษณะทางกายภาพ 
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ
ในจังหวัดของตน 
-ลักษณะทางกายภาพส่งผลให้เกิด
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ
ในจังหวัด 

๘  

๑๔ สิ่งแวดล้อมในจังหวัด ส ๕.๒ ป.๔/๑ 
         ป.๔/๒ 
         ป.๔/๓ 

-ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในจังหวัดและ
ขณะเดียวกันการด าเนินชีวิตของ
คนในจังหวัดก็ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ของจังหวัดด้วย 
-การเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดล้อมส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
-การัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
เป็นหน้าที่ของทุกคนในจังหวัด 

๘ 
  



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข๎าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป๕นศาสนิกชนที่ดี   และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป๕นพลเมืองดี มีคํานิยมท่ีดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทย 
และ สังคมโลกอยํางสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป๓จจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และ
ธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป๕นประมุข 

สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช๎  
 ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํา  รวมทั้งเข๎าใจ  
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒    เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ  ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป๕นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข๎าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑  

สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ  อยํางเป๕น
ระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป๓จจุบัน  ในด๎านความสัมพันธ๑
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ
และสามารถ  วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข๎าใจความเป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิป๓ญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป๕นไทย 

สาระท่ี ๕     ภูมิศาสตร์       
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ๑ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 

ตํอกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ 
ในการค๎นหาวิเคราะห๑ สรุป และใช้ ข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข๎าใจปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิด  



การสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑   
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนา        

ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  
                         เพ่ืออยูํรวํมกันอยาํงสันติสขุ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2 1.บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ 
พระพุทธศาสนาเป๕นเอกลักษณ๑ของชาติไทย 

 2.สรุปพุทธประวัติตั้งแตํประสูติจนถึงการออก
ผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ 
 - เหตุการณ๑หลังประสูติ  -  แรกนาขวัญ  -  การศึกษา  
-การอภิเษกสมรส -  เทวทูต 4 -  การออกผนวช  

 3.บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความส าคัญของ
คัมภีร๑ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนๆ 

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 ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4.บอกความหมาย ความส าคัญ และเคารพ

พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

พระรัตนตรัย   
- ศรัทธา 

โอวาท 
  -ไมํท าชั่ว  
        - เบญจศีล  
  - ท าความดี  
       - เบญจธรรม  - หิริ-โอตตัปปะ   
               - สังคหวัตถุ 4    - ฆราวาสธรรม 4   
         - กตัญ๒ูกตเวทีตํอครู อาจารย๑ และโรงเรียน  
    - มงคล 38  
      กตัญ๒ู  สงเคราะห๑ญาติพี่น๎อง  
  -  ท าจิตให๎บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญป๓ญญา) 
พุทธศาสนสุภาษิต 
    - นิมิตฺต  สาธุรูปาน กต๒ฺ๒ูกตเวทิตา : ความกตัญ๒ู
กตเวที เป๕นเครื่องหมายของคนดี 
    - พฺรหฺมาติ มาตาปตโร : มารดาบิดาเป๕นพรหมของ
บุตร 
 

 5.ชื่นชมและบอกแบบอยํางการด าเนินชีวิตและ
ข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเลํา และ 
ศาสนิกชนตัวอยํางตามท่ีก าหนด 
 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา   
-  สามเณรราหุล 
ชาดก 
  -  วรุณชาดก -วานรินทชาดก 
ศาสนิกชนตัวอยําง 
  -  สมเด็จพระญาณสังวร (สุก  ไกํเถ่ือน) 

-  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปรินายก (เจริญ  สุวฑฺฒโน) 

 6.ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา 
 

ตัวอยํางการกระท าความดีของตนเอง และบุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียน 

 7. เห็นคุณคําและสวดมนต๑ แผํเมตตา มีสติที่
เป๕นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตาม แนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามท่ีก าหนด 
 

ฝึกสวดมนต๑ไหว๎พระและแผํเมตตา 
 -  รู๎ความหมายและประโยชน๑ของสติและสมาธิ  
 -  ฝึกสมาธิเบื้องต๎น  
 -  ฝึกสติเบื้องต๎นด๎วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวอยํางมีสติ  
 -  ฝึกให๎มีสมาธิในการฟ๓ง  การอําน  การคิด  การถาม  และ
การเขียน 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3 1.อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป๕นรากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย 

-ความสัมพันธ๑ของพระพุทธศาสนากับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เชํน การสวดมนต๑ การท าบุญ          ใสํบาตร 
การแสดงความเคารพ การใช๎ภาษา 

-พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตํอการสร๎างสรรค๑ผลงานทาง
วัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา เชํน วัด ภาพวาด 
พระพุทธรูป วรรณคดี สถาป๓ตยกรรมไทย 
 

 2.สรุปพุทธประวัติตั้งแตํการบ าเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
 

-สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
 - การบ าเพ็ญเพียร -ผจญมาร  
- ตรัสรู๎ - ปฐมเทศนา 
 - ปรินิพพาน 
 

 3.บอกความหมาย ความส าคัญของพระไตรปฎก หรือ
คัมภีร๑ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

ความส าคัญของพระไตรปฎก เชํน เป๕นแหลํงอ๎างอิงของ
หลักธรรมค าสอน 

 4.แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรม
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 

พระรัตนตรัย 
   - ศรัทธา  
โอวาท 3 
   (1) ไมํท าชั่ว  - เบญจศีล  
   (2) ท าความดี  
    - เบญจธรรม - สติ-สัมปชัญญะ  
    - สังคหวัตถุ 4 - ฆราวาสธรรม 4  
    - อัตถะ 3 (อัตตัตถะ ปรัตถะ อุภยัตถะ) - กตัญ๒ูกตเวทีตํอชุมชนและสิ่งแวดล๎อม  
    - มงคล 38 (รู๎จักให๎ พูดไพเราะ อยูํใน
สิ่งแวดล๎อมท่ีดี) 
ท าจิตให๎บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญป๓ญญา) 
พุทธศาสนสุภาษิต 
  -ททมาโน ปโย โหติ ผู๎ให๎ยํอมเป๕นที่รัก 
  -โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปลํงวาจางามยังประโยชน๑

ให๎ส าเร็จ 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5.เห็นคุณคําและสวดมนต๑ แผํเมตตา มีสติที่เป๕น

พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 

 

1. -ฝึกสวดมนต๑ไหว๎พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และ
แผํเมตตา 

-รู๎ความหมายและประโยชน๑ของสติและสมาธิ 
-รู๎ประโยชน๑ของการฝึกสติ 
-ฝึกสมาธิเบื้องต๎นด๎วยการนับลมหายใจ 
-ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอยํางมีสติ  
-ฝึกให๎มีสมาธิในการฟ๓ง การอําน การคิด การถาม และการ

เขียน 
 

 6.บอกช่ือ ความส าคัญและปฏิบัติตนได๎อยําง
เหมาะสมตํอศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล         
ของศาสนาอ่ืนๆ 

-ชื่อและความส าคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสน
บุคคลในพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสต๑
ศาสนา ศาสนาฮินดู 

-การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตํอศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสน
บุคคลในศาสนาอ่ืนๆ 

 
 

 ๗.ช่ืนชมและบอกแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลํา และศาสนิกชน
ตัวอยํางตามที่ก าหนด 
 

-พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  - สามเณรสังกิจจะ  
-ชาดก 
            -อารามทูสกชาดก    -มหาวาณิชชาดก 
 -ศาสนิกชนตัวอยําง 
  -สมเด็จพระพุฒาจารย๑ (โต พฺรหฺมร๔สี) 
  -สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
 

๕ ๑.วิเคราะห๑ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะที่เป๕นมรดกทางวัฒนธรรม
และหลักในการพัฒนาชาติไทย 
 

-มรดกทางวัฒนธรรมที่ได๎รับจากพระพุทธศาสนา 
   -  มรดกทางด๎านรูปธรรมเชํนศาสนสถานโบราณวัตถุ

สถาป๓ตยกรรม 
   -  มรดกทางด๎านจิตใจเชํนหลักธรรมค าสั่งสอนความ

เชื่อและคุณธรรมตํางๆ 
-การน าพระพุทธศาสนาไปใช๎เป๕นแนวทางในการพัฒนาชาติ

ไทย 
- พัฒนาด๎านกายภาพและสิ่งแวดล๎อมเชํนภาวนา 4 (กายศีลจิต

ป๓ญญา) ไตรสิกขา (ศีลสมาธิป๓ญญา)และอริยสัจ 
4 

- พัฒนาด๎านจิตใจเชํนหลักโอวาท 3 (ละความชั่วท าดีท าจิตใจ
ให๎บริสุทธิ์และการบริหารจิตและเจริญป๓ญญา) 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.สรุปพุทธประวัติตั้งแตํเสด็จกรุงกบิลพัสดุ๑ จนถึงพุทธ

กิจส าคัญ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

-สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
-โปรดพระพุทธบิดา (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ๑) 
-พุทธกิจส าคัญได๎แกํโลกัตถจริยาญาตัตถจริยาและพุทธัตถ
จริยา 

 ๓.แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด
  

-พระรัตนตรัย -  ศรัทธา 4  
   -พระพุทธ -  พุทธจริยา 3 
   -พระธรรม -  อริยสัจ 4 -  หลักกรรม  
   -พระสงฆ๑ 
-ไตรสิกขา -  ศีลสมาธิป๓ญญา 
-โอวาท 3 
   -ไมํท าชั่ว -  เบญจศีลท     -  อบายมุข 4  
   -ท าความดี -  เบญจธรรม    -  บุญกิริยาวัตถุ 3 -  

อคติ 4  
   -  อิทธิบาท 4 -  กตัญ๒ูกตเวทีตํอพระพุทธศาสนา  
   -  มงคล 38  ใฝุรู๎ใฝุเรียน การงานไมํอากูล

อดทน 
 ๔.ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือเพื่อ

การพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล๎อม 
- ท าจิตให๎บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญป๓ญญา)  
พุทธศาสนสุภาษิต 
- วิริเยนทุกฺขมจฺเจติ  :  คนจะลํวงทุกข๑ได๎เพราะความเพียร 
-ป๒ฺญาโลกสฺมิปชฺโชโต  :  ป๓ญญาคือแสงสวํางในโลก 

 ๕.เห็นคุณคําและประพฤติตนตามแบบอยํางการ
ด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเลํา 
และศาสนิกชนตัวอยํางตามที่ก าหนด 

-พุทธสาวกพุทธสาวิกา  
   -  พระโสณโกฬิวิสะ 
-ชาดก    
   -  จูฬเสฏฐิชาดก  -  วัณณาโรหชาดก  
-ศาสนิกชนตัวอยําง  
   -  สมเด็จพระสังฆราช (สา)   
-  อาจารย๑เสถียรโพธินันทะ 

 ๖.อธิบายองค๑ประกอบและความส าคัญของ
พระไตรปฎกหรือคัมภีร๑ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

-องค๑ประกอบของพระไตรปฎก 
   -  พระสุตตันตปฎก  -  พระวินัยปฎก  
   -  พระอภิธรรมปฎก  
-ความส าคัญของพระไตรปฎก 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๗.เห็นคุณคําและสวดมนต๑แผํเมตตามีสติที่เป๕นพื้นฐาน

ของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 

-สวดมนต๑ไหว๎พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผํเมตตา 
   -  รู๎ความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิและป๓ญญา  
   -  รู๎วิธีปฏิบัติและประโยชน๑ของการบริหารจิตและ

เจริญป๓ญญา 
   -  ฝึกการยืนการเดินการนั่งและการนอนอยํางมีสติ  
   -  ฝึกการก าหนดรู๎ความรู๎สึกเม่ือตาเห็นรูปหูฟ๓งเสียง

จมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสการสัมผัสสิ่งที่มากระทบ
ใจ 

   รับรู๎ธรรมารมณ๑  
   -  ฝึกให๎มีสมาธิในการฟ๓งการอํานการคิดการถามและ

การเขียน 
๖ ๑.วิเคราะห๑ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ

เป๕นศาสนาประจ าชาติหรือความส าคัญของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

-พระพุทธศาสนาในฐานะเป๕นศาสนาประจ าชาติเชํนเป๕น
เอกลักษณ๑ของชาติไทยเป๕นรากฐานและมรดก 

   ทางวัฒนธรรมไทยเป๕นศูนย๑รวมจิตใจและเป๕นหลักใน
การพัฒนาชาติไทย 

 ๒.สรุปพุทธประวัติตั้งแตํปลงอายุสังขารจนถึงสังเวช
นียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

-สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
   -  ปลงอายุสังขาร   -  ป๓จฉิมสาวก  
   -  ปรินิพพาน    -  การถวายพระเพลิง  
   -  แจกพระบรมสารีริกธาตุ-  สังเวชนียสถาน  

 ๓.วิเคราะห๑ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติ
ตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนด 

 -พระรัตนตรัย : ศรัทธา 4 
   - พระพุทธ : พุทธกิจ 5   
   - พระธรรม : อริยสัจ 4 , หลักกรรม   
   - พระสงฆ๑  
 -ไตรสิกขา     - ศีลสมาธิป๓ญญา  
 -โอวาท 3 
   - ไมํท าชั่ว : เบญจศีล , อบายมุข 6, อกุศลมูล 3   

  
   - ท าความดี : เบญจธรรม , กุศลมูล 3, พละ 4, 

คารวะ 6, กตัญ๒ูกตเวทีตํอพระมหากษัตริย๑, 
มงคล 38   

    (มีวินัย , การงานไมํมีโทษ, ไมํประมาทในธรรม)   



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4.ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือเพื่อ

แก๎ป๓ญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
-ท าจิตให๎บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญป๓ญญา) 
-พุทธศาสนสุภาษิต 
   - สจฺเจนกิตฺตึปปฺโปติ : คนจะได๎รับเกียรติด๎วยสัจจะ  
   - ยถาวาทีตถาการี : พูดเชํนไรท าเชํนนั้น  
-หลักธรรม : อริยสัจ 4, หลักกรรม 
-โอวาท 3 : เบญจศีล–  เบญจธรรม, อบายมุข 6, อกุศลมูล 3, 

กุศลมูล 3 
 5.อธิบายหลักธรรมของศาสนาอ่ืนๆโดยสังเขป -หลักธรรมส าคัญของศาสนาตํางๆ  

   - พระพุทธศาสนา : อริยสัจ4, โอวาท3ฯลฯ  
   - ศาสนาอิสลาม : หลักศรัทธา, หลักปฏิบัติ, หลัก

จริยธรรม 
   - คริสต๑ศาสนา : บัญญัติ10ประการ 
-ศาสนพิธีของศาสนาตํางๆ 

 ๖.เห็นคุณคําและประพฤติตนตามแบบอยํางการ
ด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเลํา
และศาสนิกชนตัวอยํางตามที่ก าหนด 

-พุทธสาวกพุทธสาวิกา 
   -  พระราธะ  
-ชาดก 
   -  ทีฆีติโกสลชาดก  
   -  สัพพทาฐิชาดก  
-ศาสนิกชนตัวอยําง 
   -  พํอขุนรามค าแหงมหาราช  
   -  สมเด็จพระมหาสมณเจ๎ากรมพระปรมานุชิต

ชิโนรส 
 ๗.ช่ืนชมการท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลัก

ศาสนาพร๎อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
-ตัวอยํางการกระท าความดีของบุคคลในประเทศ 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๘.เห็นคุณคําและสวดมนต๑แผํเมตตาและบริหารจิต

เจริญป๓ญญามีสติที่เป๕นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา    
 หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

-ฝึกสวดมนต๑ไหว๎พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผํเมตตา 
   -  รู๎ความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิและ

ป๓ญญา 
   -  รู๎วิธีปฏิบัติและประโยชน๑ของการบริหารจิตและ

เจริญป๓ญญา 
   -  ฝึกการยืนการเดินการนั่งและการนอนอยํางมี

สติ 
   -  ฝึกการก าหนดรู๎ความรู๎สึกเม่ือตาเห็นรูปหูฟ๓ง

เสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสสิ่งที่มา
กระทบใจ 

     รับรู๎ธรรมารมณ๑  
   -  ฝึกให๎มีสมาธิในการฟ๓งการอํานการคิดการถาม

และการเขียน 
 ๙.อธิบายลักษณะส าคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของ

ศาสนาอ่ืนๆและปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสมเมื่อต๎อง
เข๎ารํวมพิธี 

-ศาสนพิธีของศาสนาตํางๆ 
- พระพุทธศาสนา  
 : ศาสนาพิธีที่เป๕นพุทธบัญญัติเชํนบรรพชาอุปสมบท  
 :   ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเชํนท าบุญพิธี

เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
- ศาสนาอิสลามเชํนการละหมาดการถือศีลอดการบ าเพ็ญ

ฮัจญ๑ฯลฯ 
- คริสต๑ศาสนาเชํนศีลล๎างบาปศีลอภัยบาปศีลก าลังศีลมหา

สนิทฯลฯ 
- ศาสนาฮินดูเชํนพิธีศราทธ๑พิธีบูชาเทวา  

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข๎าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป๕นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2 1.ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอสาวกของ

ศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนดได๎ถูกต๎อง 
การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ 
   -การพนมมือ 
   -การไหว๎ 
   -การกราบ 
   -การนั่ง 
   -การยืน การเดิน 

 2.ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได๎ถูกต๎อง 

การเข๎ารํวมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 
   -  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย  
   -  การท าบุญตักบาตร 
 

3 ๑.ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอสาวก ศาสนสถาน 
ศาสนวัตถุของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนดได๎
ถูกต๎อง 

ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ 
   - การลุกข้ึนยืนรับ - การต๎อนรับ  
   - การรับ สํงสิ่งของแกํพระภิกษุ - มรรยาทในการสนทนา  
   - การส ารวมกิริยามารยาท  
   - การแตํงกายท่ีเหมาะสมเมื่ออยูํในวัดและ
พุทธสถาน 
   - การดูแลรักษาศาสนวัตถุและศาสนสถาน  
 

 ๒.เห็นคุณคําและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได๎ถูกต๎อง 
 

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

 ๓.แสดงตนเป๕นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป๕นศา
สนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

ความเป๕นมาของการแสดงตนเป๕นพุทธมามกะ 
   การแสดงตนเป๕นพุทธมามกะ  
   - ขั้นเตรียมการ - ขั้นพิธีการ  
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๕ ๑.จัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถืออยํางเรียบ

งํายมีประโยชน๑และปฏิบัติตนถูกต๎อง 
-การจัดพิธีกรรมที่เรียบงํายประหยัดมีประโยชน๑และถูกต๎อง

ตามหลักทางศาสนาที่ตนนับถือ 
-การมีสํวนรํวมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพิธี

พิธีกรรมทางศาสนา 
-พิธีถวายสังฆทานเครื่องสังฆทาน 
-ระเบียบพิธีในการท าบุญงานมงคล 

 ๒.ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันส าคัญทาง
ศาสนาตามที่ก าหนดและอภิปรายประโยชน๑ที่
ได๎รับจากการเข๎ารํวมกิจกรรม 

-ประโยชน๑ของการเข๎ารํวมศาสนพิธีพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

 ๓.มีมรรยาทของความเป๕นศาสนิกชนท่ีดีตามที่
ก าหนด 

-มรรยาทของศาสนิกชน 
   -  การกราบพระรัตนตรัย 
   -  การไหวบิดามารดาครูอาจารย๑ผู๎ที่เคารพนับถือ 
 -  การกราบศพ 

๖ ๑.อธิบายความรู๎เกี่ยวกับสถานท่ีตํางๆในศาสน
สถานและปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสม 

-ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับสถานที่ตํางๆภายในวัดเชํนเขต
พุทธาวาสสังฆาวาส 

-การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 
 ๒.มีมรรยาทของความเป๕นศาสนิกชนท่ีดีตามที่

ก าหนด 
-มรรยาทของศาสนิกชน 
   - การถวายของแดํพระภิกษุ 
   -  การปฏิบัติตนในขณะฟ๓งธรรม 
   - การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพื่อ

ประโยชน๑ตํอศาสนา 
 ๓.อธิบายประโยชน๑ของการเข๎ารํวมในศาสนพิธี

พิธีกรรมและกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา
ตามที่ก าหนดและปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง 

-ทบทวนการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและอาราธนาพระ
ปริตร 
-พิธีทอดผ๎าปุา 
-พิธีทอดกฐิน 
-ระเบียบพิธีในการท าบุญงานอวมงคล 
-การปฏิบัติตนที่ถูกต๎องในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันส าคัญทาง

ศาสนาเชํนวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา 
   วันอัฐมีบูชาวันอาสาฬหบูชาวันธรรมสวนะ 
-ประโยชน๑ของการเข๎ารํวมในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันส าคัญ

ทางศาสนา 
 ๔.แสดงตนเป๕นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป๕นศา

สนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
-การแสดงตนเป๕นพุทธมามกะ 
- ขั้นเตรียมการ  
- ขั้นพิธีการ  



สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑ เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป๕นพลเมืองดี  มีคํานิยมที่ดีงามและธ ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยําง
สันติสุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2 1.ปฏิบัติตนตามข๎อตกลง กติกา กฎ 

ระเบียบ และหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

-ข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติในครอบครัว 
โรงเรียน สถานที่สาธารณะ เชํน  โรงภาพยนตร๑โบราณสถาน 
ฯลฯ 
 

 2.แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกตํางกัน  โดยปราศจากอคติ 

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

 3.เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู๎อ่ืน - สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู๎อ่ืน  เชํน 
- เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

       - สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรํางกาย  
          - สิทธิในทรัพย๑สิน 
 

 4.ปฏิบัติตนตามมรรยาทไทย - กิริยามรรยาทไทยเก่ียวกับความเคารพ การยืน การเดิน 
การนั่ง การพูด การทักทาย การแตํงกาย 

 
 5.อธิบายความสัมพันธ๑ของตนเอง และ

สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป๕นสํวนหนึ่ง
ของชุมชน 
 

ความสัมพันธ๑ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน เชํน 
การชํวยเหลือกิจกรรมของชุมชน 
 

3 ๑.สรุปประโยชน๑และปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและท๎องถิ่น 

-ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว เชํน การแสดงความ
เคารพและการเชื่อฟ๓งผู๎ใหญํ การกระท า
กิจกรรมรํวมกันในครอบครัว 

-ประเพณีและวัฒนธรรมในท๎องถิ่น เชํน การเข๎ารํวมประเพณี
ทางศาสนา ประเพณีเก่ียวกับการด าเนินชีวิต    

-ประโยชน๑ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
และท๎องถิ่น 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเองและ

ผู๎อื่นที่อยูํในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
-พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือนๆ ในชีวิตประจ าวัน เชํน การ

ทักทาย การท าความเคารพ         การปฏิบัติ
ตามศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช๎
ภาษา (ภาษาถ่ินกับภาษาราชการ          และ
ภาษาอ่ืนๆ ฯลฯ) 

-สาเหตุที่ท าให๎พฤติกรรมการด าเนินชีวิตในป๓จจุบันของ
นักเรียนและผู๎อื่นแตกตํางกัน 
 

 ๓.อธิบายความส าคัญของวันหยุดราชการที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันหยุดราชการที่ส าคัญ เชํน 
   - วันหยุดเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย๑ 

เชํน วันจักรี วันรัฐธรรมนูญ วันปยมหาราช  
     วันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ  วันเฉลิม

พระชนมพรรษา 
   - วันหยุดราชการเก่ียวกับศาสนา เชํน วัน

มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข๎าพรรษา 

   - วันหยุดราชการเก่ียวกับประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย เชํน วันสงกรานต๑ วันพืชมงคล 

 

 ๔.ยกตัวอยํางบุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป๕นประโยชน๑แกํ
ชุมชนและท๎องถิ่นของตน 

-บุคคลที่มีผลงานเป๕นประโยชน๑แกํชุมชนและท๎องถิ่นของตนเอง 
-ลักษณะผลงานที่เป๕นประโยชน๑แกํชุมชนและท๎องถิ่น 
 

๕ ๑.ยกตัวอยํางและปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาท
สิทธิเสรีภาพและหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดี 

-สถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพหน๎าที่ของพลเมืองดีเชํนเคารพ
เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย๑
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ๑
ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

-คุณลักษณะของพลเมืองดีเชํนมุมานะท าประโยชน๑เพื่อสํวน
รํวมมีคํานิยมประชาธิปไตยมีคุณธรรม 

 ๒.เสนอวิธีการปกปูองคุ๎มครองตนเองหรือผู๎อื่นจาก
การละเมิดสิทธิเด็ก 

-เหตุการณ๑ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคม 
-แนวทางการปกปูองคุ๎มครองตนเองและผู๎อ่ืนจากการละเมิด

สิทธิเด็ก 
-การปกปูองคุ๎มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓.เห็นคุณคําวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตํอการด าเนิน

ชีวิตในสังคมไทย 
-วัฒนธรรมไทยที่มีผลตํอการด าเนินชีวิตของคนในสังคมไทย 
-คุณคําของวัฒนธรรมไทยกับการด าเนินชีวิต 
-ความส าคัญของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
-ตัวอยํางภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในชุมชนของตน 

 4.มีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑และเผยแพรํภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นของชุมชน 
 

-การอนุรักษ๑และเผยแพรํภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของชุมชน 

๖ ๑.ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
 

-กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน
เชํน 

  - กฎหมายจราจร  
  - กฎหมายยาเสพติดให๎โทษ  
  - กฎหมายทะเบียนราษฎร  
  - เทศบัญญัติข๎อบัญญัติอบต. อบจ.  
-ประโยชน๑ของการปฏิบัติตนหรือเคารพกฎหมายดังกลําว 

 2.วิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและด ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 

-ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
-การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผลตํอตนเองและ

สังคมไทย 
-แนวทางการด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

 ๓.แสดงออกถึงมรรยาทไทยได๎เหมาะสมถูก
กาลเทศะ 

-ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
-การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผลตํอตนเองและ

สังคมไทย 
-แนวทางการด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

 ๔.อธิบายคุณคําทางวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน
ระหวํางกลุํมคนในสังคมไทย 

-ประโยชน๑และคุณคําทางวัฒนธรรม 
-ความแตกตํางทางวัฒนธรรมระหวํางกลุํมคนภาคตํางๆใน

สังคมไทย 
-แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

 ๖.ติดตามข๎อมูลขําวสารเหตุการณ๑ตํางๆใน
ชีวิตประจ าวันเลือกรับและใช๎ข๎อมูลขําวสารในการ
เรียนรู๎ได๎เหมาะสม 

-แหลํงข๎อมูลขําวสารเหตุการณ๑ตํางๆเชํนจากวิทยุโทรทัศน๑
หนังสือพิมพ๑แหลํงขําวตํางๆ 

จากหอจดหมายเหตุสถานการณ๑จริงหรือจดหมายเหตุ 
-ประโยชน๑จากการติดตามข๎อมูลขําวสารเหตุการณ๑ตํางๆ 
-หลักการเลือกรับและใช๎ข๎อมูลขําวสารจากสื่อตํางๆรวมทั้งสื่อท่ี

ไร๎พรมแดน 
 

 



มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป๓จจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา   
ไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2 1.ระบุผู๎มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจใน

โรงเรียน และชุมชน  
 

ผู๎มีบทบาท  อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน เชํน 
ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎น าท๎องถิ่น   ก านัน   ผู๎ใหญํบ๎าน 

3 ๑.ระบุบทบาทหน๎าท่ีของสมาชิกของชุมชนในการ
มีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
 

-บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในชุมชน 
-การมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

-การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 
-วิธีการเลือกตัวแทนอยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
 

 ๒.วิเคราะห๑ความแตกตํางของกระบวนการการ
ตัดสินใจในช้ันเรียน โรงเรียน และชุมชน โดย
วิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออก
เสียง 
 

-การตัดสินใจของบุคคล และกลุํมที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน 
 

 ๓.ยกตัวอยํางการเปลี่ยนแปลงในช้ันเรียน 
โรงเรียน และชุมชนท่ีเป๕นผลจากการตัดสินใจของ
บุคคลและกลุํม 
 

- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เชํน การเลือกหัวหน๎าห๎อง 
คณะกรรมการห๎องเรียน 

- การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เชํน การเลือกประธานนักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน 

- การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เชํน การเลือกผู๎ใหญํบ๎าน 
ก านัน สมาชิก อบต. อบจ. 

 
๕ ๑.อธิบายโครงสร๎าง อ านาจหน๎าท่ี และ

ความส าคัญของการปกครองสํวนท๎องถิ่น 
-โครงสร๎างการปกครองสํวนท๎องถิ่นเชํนอบต. อบจเทศบาลและ

การปกครองพิเศษเชํนพัทยา 
   กรุงเทพมหานคร  
-อ านาจหน๎าที่และความส าคัญของการปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 ๒.ระบุบทบาท หน๎าที่ และวิธีการเข๎าด ารง
ต าแหนํงของผู๎บริหารท๎องถิ่น 

-บทบาทหน๎าที่และวิธีการเข๎าด ารงต าแหนํงของผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นเชํนนายกอบต. นายกเทศมนตรี 

นายกอบจ. ผู๎วําราชการกทม. 
 ๓.วิเคราะห๑ประโยชน๑ที่ชุมชนจะได๎รับจากองค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
-องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับบริการสาธารณประโยชน๑ใน

ชุมชน 
๖ ๑.เปรียบเทียบบทบาท หน๎าท่ีขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นและรัฐบาล 
-บทบาทหน๎าที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและรัฐบาล 

 ๒.มีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ท่ีสํงเสริม
ประชาธิปไตยในท๎องถิ่นและประเทศ 

-กิจกรรมตํางๆเพ่ือสํงเสริมประชาธิปไตยในท๎องถิ่นและ
ประเทศ 

-การมีสํวนรํวมในการออกกฎหมายระเบียบกติกาการเลือกตั้ง 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓.อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการใช๎สิทธิ

เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
-สอดสํองดูแลผู๎มีพฤติกรรมการกระท าผิดการเลือกตั้งและแจ๎ง

ตํอเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ 
-ตรวจสอบคุณสมบัติ 
-การใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

 
สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑    เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช๎
ทรัพยากร ที่มีอยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2 1.ระบุทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค๎าและ

บริการที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 

- ทรัพยากรที่น ามาใช๎ในการผลิตสินค๎าและบริการที่ใช๎ใน
ครอบครัวและโรงเรียน เชํน ดินสอและกระดาษที่ผลิตจากไม๎ 
รวมทั้งเครื่องจักรและแรงงานการผลิต 
- ผลของการใช๎ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายที่มีตํอราคา 
คุณคํา และประโยชน๑ของสินค๎าและบริการ รวมทั้งสิ่งแวดล๎อม  

 2. บอกที่มาของรายได๎และรายจํายของ
ตนเองและครอบครัว 

- การประกอบอาชีพของครอบครัว 
- การแสวงหารายได๎ที่สุจริตและเหมาะสม 
- รายได๎และรายจํายในภาพรวมของครอบครัว 
- รายได๎และรายจํายของตนเอง 

 3.บันทึกรายรับ รายจํายของตนเอง - วิธีการท าบัญชีรายรับ-รายจํายของตนเองอยํางงํายๆ 
- รายการของรายรับที่เป๕นรายได๎ที่เหมาะสมและไมํเหมาะสม 
- รายการของรายจํายที่เหมาะสมและไมํเหมาะสม 
- ที่มาของรายได๎ท่ีสุจริต 
- การใช๎จํายที่เหมาะสม 

 4. สรุปผลดีของการใช๎จํายที่เหมาะสมกับ
รายได๎และการออม  

- ผลดีของการใช๎จํายที่เหมาะสมกับรายได๎ 
- การออมและผลดีของการออม 
- การน าเงินที่ออมมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ เชํน การชํวยเหลือสา
ธารณกุศล 
 

3 ๑.จ าแนกความต๎องการและความจ าเป๕นในการใช๎
สินค๎าและบริการในการด ารงชีวิต 
 

-สินค๎าท่ีจ าเป๕นในการด ารงชีวิตที่เรียกวําป๓จจัย 4 
-สินค๎าท่ีเป๕นความต๎องการของมนุษย๑ อาจเป๕นสินค๎าที่จ าเป๕น

หรือไมํจ าเป๕นตํอการด ารงชีวิต 
-ประโยชน๑และคุณคําของสินค๎าและบริการที่สนองความ

ต๎องการของมนุษย๑ 
-หลักการเลือกสินค๎าท่ีจ าเป๕น 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.วิเคราะห๑การใช๎จํายของตนเอง 

 
-ใช๎บัญชีรับจํายวิเคราะห๑การใช๎จํายที่จ าเป๕นและเหมาะสม 
-วางแผนการใช๎จํายเงินของตนเอง 
-วางแผนการแสวงหารายได๎ที่สุจริตและเหมาะสม 
-วางแผนการน าเงินที่เหลือจํายมาใช๎อยํางเหมาะสม 
 

 ๓.อธิบายได๎วําทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดมีผลตํอการ
ผลิตและบริโภคสินค๎าและบริการ 

-ความหมายของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค 
-ป๓ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความหายากของ

ทรัพยากรกับความต๎องการของมนุษย๑ที่มีไมํ
จ ากัด 

 
๕ 1.อธิบายป๓จจัยการผลิตสินค๎าและบริการ -ความหมายและประเภทของป๓จจัยการผลิตประกอบด๎วยที่ดิน

แรงงานทุนและผู๎ประกอบการ 
-เทคโนโลยีในการผลิตสินค๎าและบริการ 
-ป๓จจัยอื่นๆเชํนราคาน้ ามันวัตถุดิบ 
-พฤติกรรมของผู๎บริโภค 
-ตัวอยํางการผลิตสินค๎าและบริการที่มีอยูํในท๎องถิ่นหรือแหลํง

ผลิตสินค๎าและบริการในชุมชน 
 2.ประยุกต๑ใช๎แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการท ากิจกรรมตํางๆในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน 

-หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
-การประยุกต๑ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมตํางๆ

ในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน 
เชํนการประหยัดพลังงานและคําใช๎จํายในบ๎านโรงเรียนการวาง

แผนการผลิตสินค๎าและบริการ 
เพ่ือลดความสูญเสียทุกประเภทการใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
-ตัวอยํางการผลิตสินค๎าและบริการในชุมชนเชํนหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ๑หรือโอท็อป 
 3.อธิบายหลักการส าคัญและประโยชน๑ของ

สหกรณ๑ 
-หลักการและประโยชน๑ของสหกรณ๑ 
-ประเภทของสหกรณ๑โดยสังเขป 
-สหกรณ๑ในโรงเรียน (เน๎นฝึกปฏิบัติจริง) 
-การประยุกต๑หลักการของสหกรณ๑มาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๖ ๑.อธิบายบทบาทของผู๎ผลิตที่มีความรับผิดชอบ -บทบาทของผู๎ผลิตที่มีคุณภาพเชํนค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมมี

จรรยาบรรณความรับผิดชอบตํอสังคมวางแผน
กํอน เริ่มลงมือท ากิจกรรมตํางๆเพ่ือลด
ความผิดพลาดและการสูญเสียฯลฯ 

1. -ทัศนคติในการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. -ประโยชน๑ของการผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพ 
 ๒.อธิบายบทบาทของผู๎บริโภคที่รู๎เทําทัน -พฤติกรรมของผู๎บริโภคท่ีบกพรํอง 

-คุณคําและประโยชน๑ของผู๎บริโภคท่ีรู๎เทําทันที่มีตํอตนเอง
ครอบครัวและสังคม 

 ๓.บอกวิธีและประโยชน๑ของการใช๎ทรัพยากรอยําง
ยั่งยืน 

-ความหมายและความจ าเป๕นของทรัพยากร 
-หลักการและวิธีใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด (ลดการ

สูญเสียทุกประเภท) 
-วิธีการสร๎างจิตส านึกให๎คนในชาติรู๎คุณคําของทรัพยากรที่มีอยูํ

จ ากัด 
-วางแผนการใช๎ทรัพยากรโดยประยุกต๑เทคนิคและวิธีการใหมํๆ

ให๎เกิดประโยชน๑แกํสํวนรวมและ  
 ประเทศชาติและทันกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข๎าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป๕นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2 1.อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ

โดยวิธีตํางๆ 
- ความหมายและความส าคัญของสินค๎าและบริการ และการ    
   แลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ 
- ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการโดยไมํใช๎เงิน   
  รวมทั้งการแบํงป๓น การชํวยเหลือ 
- ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการโดยการใช๎เงิน 
- ความหมายและบทบาทของผู๎ซื้อและผู๎ขาย ผู๎ผลิต  และ  
  ผู๎บริโภคพอสังเขป 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2.บอกความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย 

 
-ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขายในการก าหนดราคาสินค๎า
และบริการ 
-ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขายท าให๎สังคมสงบสุขและ
ประเทศม่ันคง 

3 ๑.๑.บอกความส าคัญของภาษีและบทบาทของ
ประชาชนในการเสียภาษ ี
 

-ความหมายและความส าคัญของภาษีที่รัฐน ามาสร๎างความ
เจริญและให๎บริการแกํประชาชน 

-ตัวอยํางของภาษี เชํน 
- ภาษีทางตรง เชํน ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ภาษีนิติ

บุคคล 
- ภาษีทางอ๎อม เชํน ภาษีการขายทั่วไทย ได๎แกํ 

ภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีการค๎า ฯลฯ 
-บทบาทหน๎าที่ของประชาชนในการเสียภาษี 
 
 

 ๑.๒.อธิบายเหตุผลการแขํงขันทางการค๎าที่มีผลท า
ให๎ราคาสินค๎าลดลง 

-ความส าคัญและผลกระทบของการแขํงขันทางการค๎าที่มีผลท า
ให๎ราคาสินค๎าลดลง 

๕ ๑.อธิบายบทบาทหน๎าที่เบื้องต๎นของธนาคาร -บทบาทหน๎าที่ของธนาคารโดยสังเขป 
-ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยก๎ูยืม 
-การฝากเงิน/การถอนเงิน 

 ๒.จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู๎ยืม -ผลดีและผลเสียของการกู๎ยืมเงินท้ังนอกระบบและในระบบที่มี
ตํอระบบเศรษฐกิจเชํนการเสียดอกเบี้ย 

-การลงทุนการซื้อของอุปโภคเพ่ิมข้ึนที่น าไปสูํความฟูุงเฟูอ
ฟุุมเฟือย 

 3.อธิบายบทบาทหน๎าที่เบื้องต๎นของธนาคาร -บทบาทหน๎าที่ของธนาคารโดยสังเขป 
-ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยก๎ูยืม 
-การฝากเงิน/การถอนเงิน 

 ๔.จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู๎ยืม -ผลดีและผลเสียของการกู๎ยืมเงินท้ังนอกระบบและในระบบที่มี
ตํอระบบเศรษฐกิจเชํนการเสียดอกเบี้ย 

   การลงทุนการซื้อของอุปโภคเพ่ิมข้ึนที่น าไปสูํความ
ฟูุงเฟูอฟุุมเฟือย 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๖ ๑.๑อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ผลิตผู๎บริโภค

ธนาคารและรัฐบาล 
-ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ผลิตผู๎บริโภคธนาคารและรัฐบาลที่มีตํอ

ระบบเศรษฐกิจอยํางสังเขปเชํนการแลกเปลี่ยน 
 สินค๎าและบริการรายได๎และรายจํายการออมกับธนาคาร

การลงทุน 
-แผนผังแสดงความสัมพันธ๑ของหนํวยเศรษฐกิจ 
-ภาษีและหนํวยงานที่จัดเก็บภาษี 
-สิทธิของผู๎บริโภคและสิทธิของผู๎ใช๎แรงงานในประเทศไทย 

 ๑.๒. ยกตัวอยํางการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจ
ภายในท๎องถิ่น 

-การหารายได๎รายจํายการออมการลงทุนซึ่งแสดงความสัมพันธ๑
ระหวํางผู๎ผลิตผู๎บริโภคและรัฐบาล 

-การรวมกลุํมเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสานประโยชน๑ในท๎องถิ่นเชํน
กลุํมออมทรัพย๑กลุํมแมํบ๎านกองทุนหมูํบ๎าน 

 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑  เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ๑ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตํอกันและ
กัน ในระบบของธรรมชาติ  ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ในการค๎นหา 
วิเคราะห๑  สรุป และใช๎ข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2 1.ระบุสิ่งตํางๆ ที่เป๕นธรรมชาติกับท่ีมนุษย๑

สร๎างข้ึน ซึ่งปรากฏระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน 
 

- สิ่งตํางๆ ที่เป๕นธรรมชาติกับท่ีมนุษย๑สร๎างขึ้น  ซึ่งปรากฏ
ระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน 

 
 2.ระบุต าแหนํงอยํางงํายและลักษณะทาง

กายภาพของสิ่งตํางๆ ที่ปรากฏในลูกโลก 
แผนที่ แผนผัง 

     - ต าแหนํงอยํางงํายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งตํางๆ 
ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถําย เชํน ภูเขา ที่
ราบ แมํน้ า ต๎นไม๎ อากาศ ทะเล 
 

 3.อธิบายความสัมพันธ๑ของปรากฏการณ๑
ระหวํางโลก ดวงอาทิตย๑ และดวงจันทร๑ 

-ความสัมพันธ๑ของปรากฏการณ๑ระหวํางโลก ดวงอาทิตย๑ และ
ดวงจันทร๑เชํน ข๎างขึ้น ข๎างแรม ฤดูกาลตํางๆ 
 

3 ๑.ใช๎แผนที่ แผนผัง และภาพถํายในการหาข๎อมูล
ทางภูมิศาสตร๑ในชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

-แผนที่ แผนผัง และภาพถําย 
-ความสัมพันธ๑ของต าแหนํง ระยะ ทิศทาง 
 

 ๒.เขียนแผนผังงํายๆ เพื่อแสดงต าแหนํงท่ีตั้งของ
สถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

-ต าแหนํงที่ตั้งสัมพันธ๑ของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน เชํน สถานที่ราชการ อ าเภอ ตลาด 
โรงพยาบาล ไปรษณีย๑ ฯลฯ 

 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๑.๓.บอกความสัมพันธ๑ของลักษณะกายภาพกับ

ลักษณะทางสังคมของชุมชน 
 

-ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลตํอสภาพสังคมในชุมชน 
 

๕ ๑.๑.รู๎ต าแหนํง (พิกัดภูมิศาสตร๑ละติจูดลองจิจูด) 
ระยะทิศทางของภูมิภาคตนเอง 

-ต าแหนํง (พิกัดภูมิศาสตร๑ละติจูดลองจิจูด) ระยะทิศทางของ
ภูมิภาคของตนเอง 

 ๑.๒.ระบุลักษณะภูมิลักษณ๑ที่ส าคัญในภูมิภาคของ
ตนเองในแผนที่ 

-ภูมิลักษณ๑ท่ีส าคัญในภูมิภาคของตนเองเชํนแมํน้ าภูเขาปุาไม๎ 

 ๑.๓.อธิบายความสัมพันธ๑ของลักษณะทาง
กายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของ
ตนเอง 

-ความสัมพันธ๑ของลักษณะทางกายภาพ (ภูมิลักษณ๑และ
ภูมิอากาศ) และลักษณะทางสังคม (ภูมิสังคม) 

   ในภูมิภาคของตนเอง 
 ๑.๔.รู๎ต าแหนํง (พิกัดภูมิศาสตร๑ละติจูดลองจิจูด) 

ระยะทิศทางของภูมิภาคตนเอง 
-ต าแหนํง (พิกัดภูมิศาสตร๑ละติจูดลองจิจูด) ระยะทิศทางของ

ภูมิภาคของตนเอง 
 ๑.๕.ระบุลักษณะภูมิลักษณ๑ที่ส าคัญในภูมิภาคของ

ตนเองในแผนที่ 
-ภูมิลักษณ๑ท่ีส าคัญในภูมิภาคของตนเองเชํนแมํน้ าภูเขาปุาไม๎ 

 ๑.๖.อธิบายความสัมพันธ๑ของลักษณะทาง
กายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของ
ตนเอง 

-ความสัมพันธ๑ของลักษณะทางกายภาพ (ภูมิลักษณ๑และ
ภูมิอากาศ) และลักษณะทางสังคม (ภูมิสังคม) 

   ในภูมิภาคของตนเอง  
๖ ๑.๑.ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ (แผนที่ภาพถําย

ชนิดตํางๆ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและ
สังคมของประเทศ 

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ (แผนที่ภาพถํายชนิดตํางๆ) ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพของประเทศ 

 ๑.๒.ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ (แผนที่ภาพถําย
ชนิดตํางๆ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและ
สังคมของประเทศ 

-เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ (แผนที่ภาพถํายชนิดตํางๆ) ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพของประเทศ 

 ๑.๓.อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติของ
ประเทศ 

-ความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ๑ทาง
ธรรมชาติของประเทศเชํนอุทกภัยแผํนดินไหววาตภัย 
-ภูมิลักษณ๑ที่มีอิทธิพลตํอภูมิสังคมของประเทศไทย 

 ๑.๔.อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติของ
ประเทศ 

-ความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ๑ทาง
ธรรมชาติของประเทศเชํนอุทกภัยแผํนดินไหววาตภัย 
-ภูมิลักษณ๑ที่มีตํอภูมิสังคมของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน ส ๕.๒  เข๎าใจปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิด  
   การสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ทรัพยากร          
  และสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2 1. อธิบายความส าคัญและคุณคําของ

สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและทางสังคม 
- คุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ เชํน การประกอบอาชีพ 
- คุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางสังคม  เชํน  สิ่งปลูกสร๎างเพ่ือการ 
ด ารงชีพ 
 

 2. แยกแยะและใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎
แล๎วไมํหมดไปและท่ีใช๎แล๎วหมดไปได๎อยําง
คุ๎มคํา 

 

-ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
-ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

   -  ใช๎แล๎วหมดไป เชํน แรํ  
   -  ใช๎แล๎วไมํหมด เชํน  บรรยากาศ น้ า  
   -  ใช๎แล๎วมีการเกิดข้ึนมาทดแทนหรือรักษาไว๎ได๎  เชํน  ดิน 

ปุาไม๎ สัตว๑ปุา 
   -  วิธีใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา  

 
 3. มีสํวนรํวมในการฟื๗นฟู ปรับปรุง

สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนและชุมชน 
 

- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม 
- การรักษาและฟื๗นฟูสิ่งแวดล๎อม 

 
 4.อธิบายความสัมพันธ๑ของฤดูกาลกับการ

ด าเนินชีวิตของมนุษย๑ 
- ความสัมพันธ๑ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย๑ 

3 ๑.เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อม
ในชุมชนจากอดีตถึงป๓จจุบัน 

-สภาพแวดล๎อมในชุมชนในอดีตและป๓จจุบัน 
 

 ๑.๒.อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต๎องการ
พื้นฐานของมนุษย๑ และการประกอบอาชีพ 
 

-การพ่ึงพาสิ่งแวดล๎อมในการด ารงชีวิตของมนุษย๑ เชํน การ
คมนาคม บ๎านเรือน และการประกอบอาชีพใน
ชุมชน 

-การประกอบอาชีพที่เป๕นผลมาจากสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ
ในชุมชน 

 
 ๓.อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการกํอให๎เกิด

มลพิษโดยมนุษย๑ 
-มลพิษที่เกิดจากการกระท าของมนุษย๑ 

 ๔.อธิบายความแตกตํางของเมืองและชนบท -ลักษณะของเมืองและชนบท 
 

 ๕.ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชน 

-การเพิ่มและสูญเสียสิ่งแวดล๎อมท าให๎ชุมชนเปลี่ยนแปลง 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๕ ๑.วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มี

อิทธิพลตํอลักษณะการตั้งถ่ินฐานและการย๎าย
ถิ่นของประชากร 
   ในภูมิภาค 

-สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตํอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย๎ายถิ่น
ของประชากรในภูมิภาค 
-อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่กํอให๎เกิดวิถีชีวิตและการสร๎างสรรค๑
วัฒนธรรมในภูมิภาค  

 ๒.อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่
กํอให๎เกิดวิถีชีวิตและการสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม
ในภูมิภาค 

-ผลจากการรักษาและการท าลายสภาพแวดล๎อม 

 ๓.น าเสนอตัวอยํางที่สะท๎อนให๎เห็นผลจากการ
รักษาและการท าลายสภาพแวดล๎อมและเสนอ
แนวคิดในการรักษา 
   สภาพแวดล๎อมในภูมิภาค 

-แนวทางการอนุรักษ๑และรักษาสภาพแวดล๎อมในภูมิภาค 

๖ ๑.วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อม
ทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมใน
ประเทศ 

-สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมในประเทศ 
-ความสัมพันธ๑และผลกระทบ 

 ๒.อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากอดีตถึงป๓จจุบันและผลที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

-ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศจาก
อดีตถึงป๓จจุบันและผลที่เกิดขึ้น  (ประชากรเศรษฐกิจ
สังคมอาชีพและวัฒนธรรม) 
-แนวทางการใช๎ทรัพยากรของคนในชุมชนให๎ใช๎ได๎นานขึ้นโดยมีจิตส านึก
รู๎คุณคําของทรัพยากร 

 ๓.จัดท าแผนการใช๎ทรัพยากรในชุมชน 
 

-แผนอนุรักษ๑ทรัพยากรในชุมชนหรือแผนอนุรักษ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
 

โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศาสนานํารู๎ ส 1.1   ป.2/1 
           ป.2/2    
           ป.2/7 
 

ศาสนาทุกศาสนาล๎วนแตํมีความส าคัญ                              
และเป๕นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให๎กระท าความดี
ซึ่งศาสนิกชนทุกคนพึงศึกษาประวัติศาสดาของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และน าแบบอยํางท่ีดีไปเป๕น  
แนวปฏิบัติตน 

1  

2 หลักธรรมน า
ความสุข 

ส 1.1    ป.2/4 การเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ด๎วยการไมํท าชั่ว ท า
ความดี ท าจิตใจให๎บริสุทธิ์ ยํอมท าให๎ผู๎
ปฏิบัติด าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกต๎อง 
 

2  

3 เราต๎องท าดี  ส 1.1    ป.2/3 
ป.2/5 
   

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และการศึกษาการท า
ความดีของบุคคลจากตัวอยํางตํางๆ รวมทั้ง
เห็นคุณคําของการท าความดีเหลํานั้น ชํวย
ให๎พัฒนาตนเพ่ือการอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบ
สุขในสังคม 

4  

4 ชาวพุทธที่ดี  ส 1.1ป.2/6 
ส 1.2    ป.2/1 
ป.2/2 
 

ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนตามมรรยาทชาว
พุทธ ศาสนพิธี พีธีกรรม และวันส าคัญทาง
ศาสนาได๎ถูกต๎อง และสวดมนต๑ แผํเมตตา มี
สติที่เป๕นพื้นฐานของสมาธิ 
 

6  

5 กฎของการอยูํ
รํวมกัน 

ส 2.1    ป.2/1 
ป.2/3 
ป.2/4 
 

ข๎อตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย เป๕นสิ่งที่
ก าหนดขึ้นเป๕นข๎อปฏิบัติหรือข๎อบังคับในการ  
อยูํรํวมกัน เพ่ือให๎คนจ านวนมากสามารถอยูํ
รํวมกันได๎โดยไมํขัดแย๎งกัน โดยจะต๎อง
ยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติ
ของบุคคลอื่นที่แตกตํางกันโดยปราศจาก
อคติตลอดทั้งต๎องเคารพในสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู๎อ่ืน 
 

8  



ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

6 เด็กดีมีมรรยาท ส 2.1    ป.2/2 
 

การปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยเก่ียวกับความ
เคารพ การยืน การเดิน การฟ๓ง การทักทาย   
การแตํงกายอยํางเหมาะสม ยํอมท าให๎เป๕นผู๎ที่ 
มีบุคลิกภาพที่ดี เป๕นที่ยอมรับของสังคม 
 
 
 

6  

7 ชุมชนของเรา ส 2.2    ป.2/1 
           ป.2/2 

ชุมชนจ าเป๕นจะต๎องมีผู๎น าคอยดูแล  เพื่อให๎
สมาชิกอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข  สมาชิก
ทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน มี
การชํวยเหลือในกิจกรรมของชุมชน                          
การด าเนินงานในโรงเรียนและชุมชนจะ
เป๕นไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยผู๎มีอ านาจใน
การตัดสินใจ 

6  

8 สินค๎าและบริการ
กับการใช๎จําย
อยํางเหมาะสม 

ส 3.1    ป.2/1  
  ป.2/2 
           ป.2/3 
           ป.2/4 

สินค๎าและบริการล๎วนมาจากทรัพยากรจึงควร
ใช๎     ให๎เกิดประโยชน๑ที่คุ๎มคํามากท่ีสุด การรู๎
ที่มาของรายได๎และรู๎จักบันทึกรายรับและ
รายจํายของครอบครัว ท าให๎วางแผนการใช๎จําย
ได๎อยํางเหมาะสมกับรายได๎ รวมทั้งสามารถเก็บ
ออมเงิน                  เพื่อใช๎จํายในยาม
จ าเป๕น 
 

12  

9 การแลกเปลี่ยน
สินค๎าและบริการ 

ส 3.2    ป.2/1 
           ป.2/2 

การแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการสามารถท าได๎                 
ทั้งใช๎เงินเป๕นสื่อกลางและไมํใช๎เงิน ทั้งผู๎ซื้อและ             
ผู๎ขายตํางก็มีบทบาทส าคัญ และมีความสัมพันธ๑ 
กัน 
 

6  

10 สิ่งแวดล๎อม
รอบตัว 

ส 5.1    ป.2/1 
ส 5.2    ป.2/1 
           ป.2/2 
           ป.2/4 

สิ่งแวดล๎อมท่ีอยูํรอบตัว และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีคุณคําและมีประโยชน๑
ตํอการด ารงชีวิตของ  มนุษย๑และสิ่งมีชีวิตตํางๆ 
ดังนั้นทุกคนจึงควรใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎
แล๎วไมํหมดไปและท่ีใช๎แล๎วหมดไปได๎อยําง
คุ๎มคํา และมีสํวนรํวมใน             การฟื๗นฟู 
ปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน            และ
ชุมชน 
 

8  



ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

11 ต าแหนํงและ
ลักษณะทาง
กายภาพ 

ส 5.1    ป.2/2 
 

การส ารวจหรือศึกษาเก่ียวกับลูกโลก แผนที่ 
แผนผัง และภาพถําย ซึ่งเป๕นเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร๑ที่ใช๎ในการศึกษาต าแหนํงและ
ลักษณะทางกายภาพของสิ่งตํางๆ ในโลก 

7  

12 ความสัมพันธ๑ของ
โลก ดวงอาทิตย๑ 
และ               ดวง
จันทร๑ 

ส 5.1    ป.2/3 
ส 5.2    ป.2/3 
 

โลก ดวงอาทิตย๑ และดวงจันทร๑มีความสัมพันธ๑กัน
ท าให๎เกิดปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติ                 
ซึ่งสํงผลตํอการด าเนินชีวิตของมนุษย๑ 

6  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

รายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       เวลา 8o ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห๑ เรื่องความส าคัญขงพระพุทธศาสนาในฐานะเป๕นเอกลักษณ๑ของชาติไทย 
ประวัติศาสนาคัมภีร๑และหลักธรรมของศาสนาตํางๆ การปฏิบัติตนในพิธีกรรมทางศาสนาการท าความ
ดีตามหลักธรรมของศาสนาข๎อตกลง กฎ ระเบียบ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การยอมรับความ
แตกตํางของบุคคลในสังคม สิทธิสํวนบุคคล การมีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชน บทบาทอ านาจของ
บุคคล มรรยาทไทย เชํน การแสดงความเคารพ การเดิน การยืน การนั่ง การนอน เป๕นต๎น อาชีพใน
ชุมชน รายรับ-รายจํายของครอบครัวและตนเอง การออมเงิน การซื้อขายแลกเปลี่ยน ผู๎ผลิต ผู๎บริโภค 
ผู๎ซื้อ ผู๎ขาย ทรัพยากรการผลิต สิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติความส าคัญ การเปลี่ยนแปลงการ
รักษาและฟื๗นฟูสิ่งแวดล๎อม ต าแหนํงของสิ่งตํางๆ  เครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ โลกและปรากฏการณ๑ทาง
ธรรมชาต ิ

 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการแก๎ป๓ญหา 

 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย๑ มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต  
รักความเป๕นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางสันติสุข 

 ตัวช้ีวัด 
 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 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ศาสนาของเรา ส 1.1   ป.3/1 
 ป.3/2  

 
 

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือมี
ความส าคัญตํอการสร๎างสรรค๑วัฒนธรรม
อันเกิดจากความศรัทธา การศึกษาพุทธ
ประวัติและประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืน
ยํอมท าให๎ได๎คุณธรรมอันเป๕นแบบอยําง
ไปประยุกต๑ปฏิบัติ 

3  

2 เครื่องยึดเหนี่ยวใจ ส 1.1   ป.3/4 
 ป.3/5  
 ป.3/6  
 ป.3/7  

 

การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนายํอมท าให๎การด าเนิน
ชีวิตไปในทางท่ีถูกต๎อง การสวดมนต๑ แผํ
เมตตา การมีสติเป๕นพื้นฐานของสมาธิ 
ศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนตํอศาสน
วัตถุ ศาสน-สถาน และศาสนบุคคลของ
ศาสนาอื่นอยํางเหมาะสม 

9  

3 แบบอย่างท่ีดี 

 

ส 1.1   ป.3/3 

 

การศึกษาประวัติสาวก ชาดก และ                      
ศาสนิกชนตัวอยํางยํอมท าให๎ได๎ข๎อคิด
และคติธรรมอันเป๕นแบบอยํางที่ดี 
สามารถน ามาประยุกต๑ใช๎ในการด าเนิน
ชีวิตได๎ 

3  

4 ชาวพุทธที่ดี ส 1.2 ป.3/1 
 ป.3/2  
 ป.3/3  
 

พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตน            
อยํางเหมาะสมตํอสาวก ศาสนสถาน ศาสน-
วัตถุของศาสนา ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม วันส าคัญทางศาสนา และแสดง
ตนเป๕นพุทธมามกะ 

5  

5 วิถีชีวิตของเรา ส 2.1 ป.3/1 
 ป.3/2  
 ป.3/3  
 ป.3/4 

การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว ท๎องถิ่น การด าเนินชีวิตของ
ผู๎คนในแตํละวัฒนธรรม ความส าคัญ
ของวันหยุดราชการ ตลอดจนประวัติ
และผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน๑
ให๎กับชุมชนหรือท๎องถิ่น และคุณคําของ
การท าความดียํอมเป๕นประโยชน๑ตํอการ
ด าเนินชีวิตและการอยูํรํวมกันในสังคม 

9  



 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6 หลักประชาธิปไตย ส 2.2 ป.3/1 
 ป.3/2  
 ป.3/3  

 

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

8  

7 สินค้าและบริการกับ             
การด ารงชีวิต 

ส 3.1   ป.3/1 

 

สินค๎าและบริการที่ตอบสนองความ
ต๎องการของมนุษย๑มีอยูํหลายประเภท 
ซึ่งจะต๎องรู๎หลักการเลือกซ้ือสินค๎าและ
บริการที่จ าเป๕นกํอนตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค๎า 

6  

8 การวางแผนการใช้
จ่ายเงินของตนเอง 

ส 3.1   ป.3/2 
ส 3.2   ป.3/2 

 

ประชาชนทุกคนต๎องรู๎จักวางแผนการใช๎
จํายเงินของตน และมีหน๎าที่เสียภาษี
ให๎แกํรัฐทั้งทางตรงและทางอ๎อม เพื่อรัฐ
จะได๎น ามาเป๕นคําใช๎จํายในการพัฒนา
ประเทศ 

10  

9 การผลิตและการแข่งขัน
ทางการค้า 

ส 3.1   ป.3/3 
ส 3.2   ป.3/3 

ทรัพยากรที่เราน ามาใช๎ในการผลิต
สินค๎าและบริการมีอยูํอยํางจ ากัด การ
แขํงขันทางการค๎ามีผลท าให๎ราคาสินค๎า
ลดลง 

6  

10 สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ส 5.1   ป.3/1 
 ป.3/2 
 ป.3/3  

แผนที่ แผนผัง และภาพถํายมีความส าคัญใน
การใช๎หาข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ในชุมชน แสดง
ที่ตั้งของสถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน นอกจากนั้นยังเป๕นข๎อมูลท าให๎รู๎
ความสัมพันธ๑ของลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะของสังคมของชุมชน 

12  

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  



 

ค าอธิบายรายวิชา 

สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       เวลา 8o ชั่วโมง 
 ศึกษาวิเคราะห๑ เรื่องความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป๕น
รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสดาของศาสนาหลักธรรมของศาสนาศาสนวัตถุ ศาสน
สถานศาสนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม ประเพณีวัฒนธรรม พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตของตนเองและผู๎อ่ืน 
วันหยุดราชการ บุคคลส าคัญในท๎องถิ่น บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมตํางๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย ความแตกตํางของกระบวนการตัดสินใจ การ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน การผลิตและการบริโภค สินค๎าและบริการที่รัฐจัดหาให๎ 
ภาษีท่ีตั้งและลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมชุมชน 
แผนผัง แผนที่ และภาพถําย สภาพแวดล๎อมของชุมชนในอดีตและป๓จจุบัน สภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอ
การด าเนินชีวิต ลักษณะของเมืองและชนบท มลพิษท่ีเกิดจากมนุษย๑ และผลกระทบของสิ่งแวดล๎อมท่ี
มีตํอมนุษย๑ 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการแก๎ป๓ญหา 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม    
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย๑ มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต รัก
ความ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
เป๕นไทย มีจิตสาธารณะและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1     ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5,  ป.3/6,  ป.3/7  
 ส 1.2     ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3  
 ส 2.1     ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4 
 ส 2.2     ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3  
 ส 3.1     ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3  
 ส 3.2     ป.3/2,  ป.3/3 
 ส 5.1     ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3  
 ส 5.2     ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5  
  
รวม30ตัวช้ีวัด 
 
 



โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที5่       เวลา 8o ชั่วโมง 

 ศึกษา วิเคราะห๑เรื่อง ความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป๕นมรดกทางวัฒนธรรม 
และเป๕นหลักในการพัฒนาชาติไทย ประวัติศาสนาและศาสดาของศาสนาตํางๆ หลักธรรมและ
พิธีกรรมของศาสนาตํางๆ สถานภาพของบุคคลในสังคม การปฏิบัติตนเป๕นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย คุณลักษณะของพลเมืองดี สิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทย และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ป๓จจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิตสินค๎าและบริการ พฤติกรรมของผู๎บริโภค 
สินค๎าและบริการในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ๑ ธนาคารและบทบาทหน๎าที่ ดอกเบี้ย การฝาก
เงิน และการถอนเงิน การก๎ูยืมเงิน ต าแหนํง ระยะ ทิศทางของภูมิภาคตนเอง ลักษณะภูมิลักษณ๑ท่ี
ส าคัญของภาคตํางๆ ความสัมพันธ๑ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะสังคมในภูมิภาค 
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐาน และการย๎ายถิ่นฐานของประชากร อิทธิพล
ของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ผลที่เกิดจากการท าลายสภาพแวดล๎อม แนวทางอนุรักษ๑ และรักษา
สภาพแวดล๎อมในภูมิภาค 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการกลุํม กระบวนการแก๎ป๓ญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต รัก
ความเป๕นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางสันติสุข 
ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1     ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5,  ป.5/6,  ป.5/7  
 ส 1.2     ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3  
 ส 2.1     ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4 
 ส 2.2     ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3  
 ส 3.1     ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3  
 ส 3.2     ป.5/1,  ป.5/2 
 ส 5.1     ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3  
 ส 5.2     ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3  รวม 28 ตัวช้ีวัด 

 



โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

1 ศาสนาตํางๆ  ส 1.1 ป.6/1  
 ป. 6/2    
 

ศาสนาทุกศาสนามีความส าคัญตํอผู๎นับถือ  
การศึกษาประวัติของศาสดา และหลักธรรม                          
ค าสอนของศาสนาจะท าให๎เกิดความศรัทธา                      
และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริงได๎ 

3 

2 หลักธรรมน าความสุข ส 1.1 ป.6/4  
 ป.6/7 
 ป.6/8 
 ป. 6/2 

พระรัตนตรัยมีความส าคัญซึ่งทุกคนพึงแสดง                   
ความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม                                 
หลักไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3                                     
ในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะสํงผลตํอผู๎ปฏิบัติ                  
ด าเนินชีวิตอยํางถูกต๎อง และสามารถแก๎ป๓ญหาตํางๆ 
ได๎อยํางถูกต๎อง 

9 

3 เรียนรู๎สิ่งที่ดี   ส 1.1 ป.6/3  
 ป.6/5 
 ป.6/6 
   

พุทธศาสนิกชนทุกคนควรน าคุณธรรมอันเป๕น
แบบอยํางของพุทธสาวก ชาดก ศาสนิกชน
ตัวอยํางไปประยุกต๑ปฏิบัติ และพัฒนาจิตตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา 

3 

4 ศาสนิกชนที่ดีและ 
ศาสนพิธีนํารู๎  

ส 1.1 ป.6/9  
ส 1.2 ป.6/1  
 ป.6/2  
 ป.6/3  
 ป.6/4 
 

ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาตํางก็มีลักษณะ
ส าคัญ ศาสนิกชนพึงปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมเมื่อ
ต๎องเข๎ารํวมพิธีอยํางมีมรรยาท ชาวพุทธ    ทุกคน
ต๎องแสดงตนเป๕นพุทธมามกะ เข๎ารํวมในศาสนพิธี 
พิธีกรรมและกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา
ตามท่ีก าหนด และปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง 

5 

5 กิจกรรมประชาธิปไตย ส 2.2 ป.6/1  
 ป.6/2  
 ป.6/3  
  

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและรัฐบาล                             
ตํางก็มีบทบาทหน๎าที่ส าคัญในการบริหารราชการ
แผํนดินและการบริหารสํวนท๎องถิ่น ประชาชนทุก
คนควรมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ที่สํงเสริม
ประชาชนไทยในท๎องถิ่นและประเทศ ใช๎สิทธิ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย                       
ซึ่งจะสํงผลตํอความม่ันคง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

7 

6 กฎหมายนํารู๎ ส 2.1 ป.6/1  
  

กฎหมายเป๕นข๎อบังคับให๎สมาชิกในสังคมปฏิบัติ 
หรือละเว๎นการปฏิบัติ การปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ยํอมท าให๎สามารถอยูํ
รํวมกันได๎ 

5 



ค าอธิบายรายวิชา 

สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6      เวลา 8o ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะห๑ เรื่องความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป๕นศาสนาประจ าชาติ และ
ความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติศาสดา หลักธรรมส าคัญของศาสนาตํางๆ พิธีกรรมทาง
ศาสนา กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ประโยชน๑ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ความหมาย 
ประเภท การเปลี่ยนแปลง ความแตกตําง การอนุรักษ๑วัฒนธรรม ขําวและเหตุการณ๑ การปกครองสํวน
ท๎องถิ่น กิจกรรมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง บทบาทของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค การใช๎ทรัพยากรอยําง
ยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจ หนํวยเศรษฐกิจ ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ ภาษี สิทธิผู๎บริโภคและผู๎ใช๎
แรงงาน การรวมกลุํมเชิงเศรษฐกิจ ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธ๑ระหวําง
ลักษณะทางกายภาพกับภัยธรรมชาติ ภูมิลักษณ๑ท่ีมีอิทธิพลตํอภูมิสังคมของไทย สิ่งแวดล๎อม 
ความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวการใช๎และการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุํม กระบวนการแก๎ป๓ญหา 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต รัก
ความเป๕นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางสันติสุข 
  
 ตัวช้ีวัด  
 ส 1.1 ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7, ป.6/8,
 ป.6/9  
 ส 1.2  ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3,  ป.6/4  
 ส 2.1 ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5     
 ส 2.2 ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3 
 ส 3.1 ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3       
 ส 3.2 ป.6/1,  ป.6/2 
 ส 5.1 ป.6/1,  ป.6/2         
 ส 5.2  ป.6/1,   ป.6/2,  ป.6/3 
 
 รวม  31 ตัวช้ีวัด  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 
 



ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วตลอดเวลากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ วํามนุษย๑ด ารงชีวิตอยํางไร  ทั้งในฐานะป๓จเจก
บุคคล และการอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
จ ากัด  นอกจากนี้ยังชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ป๓จจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเอง และผู๎อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตําง 
และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป๕นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ที่มี
ความเชื่อมสัมพันธ๑กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพื่อชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล๎อม  เป๕นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมท่ี
เหมาะสมโดยได๎ก าหนดสาระตํางๆไว๎ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข เป๕นผู๎กระท าความดี มีคํานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคมและสํวนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ป๓จจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป๕นพลเมืองดี ความแตกตํางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝ๓งคํานิยมด๎านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข  สิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจําย และการบริโภคสินค๎าและบริการ  การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดอยํางมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑ วิธีการทางประวัติศาสตร๑พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงป๓จจุบัน ความสัมพันธ๑และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตํางๆ ผลกระทบที่
เกิดจากเหตุการณ๑ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆในอดีต ความ
เป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย  แหลํงอารยธรรมที่ส าคัญของโลก 

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลํงทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตํางๆ ของโลก การใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร๑ 
ความสัมพันธ๑กันของสิ่งตํางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น การน าเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๔ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข๎าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑  

สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ  อยํางเป๕น
ระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป๓จจุบัน  ในด๎านความสัมพันธ๑
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ
และสามารถ  วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข๎าใจความเป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิป๓ญญาไทย   มีความรัก    
ความภูมิใจและธ ารงความเป๕นไทย 

 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนแหํงการปฏิรูปการเรียนรู๎ มุํงพัฒนาผู๎เรียนและบุคลากรให๎เป๕นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
ควบคูํคุณธรรมจริยธรรม มีคํานิยมอันพึงประสงค๑  มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย จิตใจอารมณ๑ 
สติป๓ญญาและสังคม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทางเป๕น
ประมุข สํงเสริมศักยภาพสูํความเป๕นเลิศ ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม  ปฏิบัติตน
ภายใต๎กรอบวัฒนธรรมไทย   ใสํใจอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
         ๑.  เป๕นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป๕นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎         
เป๕นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของ
ความเป๕นไทยควบคูํกับความเป๕นสากล 

๒.  เป๕นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓.  เป๕นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 

๔. เป๕นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการ
เรียนรู๎ 

๕.  เป๕นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน๎นผู๎เรียนเป๕นส าคัญ  
๖.  เป๕นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ๑  

 

 



จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป๕นคนดี  มีป๓ญญา มีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาตํอ  และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป๕นจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผู๎เรียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมท่ีพึงประสงค๑ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒.มีความรู๎ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ป๓ญหา การใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป๕นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข 
๕.  มีจิตสานึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย การอนุรักษ๑และพัฒนา

สิ่งแวดล๎อม  มีจิตสาธารณะที่มุํงท าประโยชน๑และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคม
อยํางมีความสุข    

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑  ดังนี้ 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป๕นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ขําวสารและประสบการณ๑อันจะเป๕นประโยชน๑ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตํอรอง
เพ่ือขจัดและลดป๓ญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเอง
และสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด   เป๕นความสามารถในการคิดวิเคราะห๑   การคิดสังเคราะห๑    
การคิดอยํางสร๎างสรรค๑    การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป๕นระบบ เพื่อน าไปสูํการสร๎างองค๑
ความรู๎หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป๕นความสามารถในการแก๎ป๓ญหาและอุปสรรคตําง ๆ  
ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล   คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ  เข๎าใจ
ความสัมพันธ๑และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตําง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู๎ ประยุกต๑ความรู๎มาใช๎



ในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 ๔ . ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป๕นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎
ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน และการอยูํ
รํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคคล การจัดการป๓ญหาและความขัดแย๎ง
ตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการ
รู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค๑ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป๕นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร 
การท างาน  การแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป๕นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติศาสน๑ กษัตริย๑ 
๒.  ซื่อสัตย๑สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝุเรียนรู ๎
๕. อยูํอยํางพอเพียง 
๖.มุํงม่ันในการท างาน 
๗.  รักความเป๕นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
๙.  รักและรับใช๎ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพ่ิมเติมให๎สอดคล๎องตาม

บริบทและจุดเน๎นของตนเอง 
 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  

 ได๎เรียนรู๎เรื่องเก่ียวกับตนเองและผู๎ที่อยูํรอบข๎าง  ตลอดจนสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น  ที่
อยูํอาศัย  และเชื่องโยงประสบการณ๑ไปสูํโลกกว๎าง 

 ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะกระบวนการ  และมีข๎อมูลที่จ าเป๕นตํอการพัฒนาให๎
เป๕น          ผู๎มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความ
เป๕นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  การอยูํรํวมกันและการท างานกับผู๎อ่ืน  มีสํวนรํวมในกิจกรรมของ
ห๎องเรียน  และได๎ฝึกหัดในการตัดสินใจ 



 ได๎ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณา
การ  ผู๎เรียนได๎เข๎าใจแนวคิดเก่ียวกับป๓จจุบันและอดีต  มีความรู๎พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได๎ข๎อคิดเก่ียวกับ
รายรับ-รายจํายของครอบครัว เข๎าใจถึงการเป๕นผู๎ผลิต ผู๎บริโภค รู๎จักการออมข้ันต๎นและวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ได๎รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑ และภูมิป๓ญญา เพื่อเป๕นพื้นฐานในการท าความเข๎าใจในขั้นที่สูงตํอไป 
 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 ได๎เรียนรู๎เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร๑ ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน๎นความ
เป๕นประเทศไทย 

 ได๎รับการพัฒนาความรู๎และความเข๎าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีสํวนรํวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 ได๎ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น 
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ของท๎องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น 

 ได๎ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตํางๆของประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ๎าน  ได๎รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร๑ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน๎าที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑ และภูมิศาสตร๑เพื่อขยายประสบการณ๑ไปสูํการท าความเข๎าใจ  
ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเก่ียวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจากอดีตสูํป๓จจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญได๎ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนให๎สอดคล๎องกับ

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี้ 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
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 
 

- ประวัติศาสตร๑ 
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80 
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    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    รวมเวลาเรียน 
(พื้นฐาน) 

๑๐๐๐

(880) 

๑๐๐๐
(880) 

๑๐๐๐
(880) 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรม  
ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
     ตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

 
                                                                             ไมํ
น๎อยกวํา 40 ชม  

 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว       
 กิจกรรมนักเรียน 
        - ลูกเสือยุวกาชาด 
        - ชุมนุม 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ       



สาธารณประโยชน๑ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 

 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับประถมศึกษา 

 
 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     เวลา  40  ชั่วโมง 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     เวลา  40  ชั่วโมง 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     เวลา  40  ชั่วโมง 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     เวลา  40  ชั่วโมง 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     เวลา  40  ชั่วโมง 
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎ 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส 4.๑รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนา        

ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยูํรํวมกันอยําง
สันติสุข  

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1 1.บอกวัน เดือน ปี และการนับ

ชํวงเวลาตามปฏิทินที่ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏใน
ปฏิทิน 
 ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติที่ปรากฏใน
ปฏิทิน 
 ชํวงเวลาที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน เชํน วันนี้ ตอนเช๎า 
ตอนเย็น 
 

 2.เรียงล าดับเหตุการณ๑ใน
ชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 

 เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
เชํน ตื่นนอน เข๎านอน เรียนหนังสือ เลํนกีฬา 
รับประทานอาหาร ฯลฯ 
 ใช๎ค าบอกชํวงเวลา แสดงล าดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น
ได๎ 
 

 3.บอกประวัติความเป๕นมาของ
ตนเองและครอบครัวโดยสอบถาม
ผู๎เกี่ยวข๎อง 
 

วิธีการสืบค๎นประวัติความเป๕นมาของตนเองและ
ครอบครัวอยํางงํายๆ 
การบอกเลําประวัติความเป๕นมาของตนเองและ
ครอบครัว 
 

2 1.ใช๎ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ๑ใน
อดีต ป๓จจุบัน และอนาคต 

 ค าท่ีแสดงชํวงเวลาในอดีต ป๓จจุบัน และอนาคต 
เชํน วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุํงนี้ เดือนนี้ เดือนหน๎า เดือน
กํอน  
 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ๑
ส าคัญในอดีตและป๓จจุบัน  
 ใช๎ค าบอกชํวงเวลา อดีต ป๓จจุบัน อนาคต แสดง
เหตุการณ๑ได๎  



 2.ล าดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดย
ใช๎หลักฐานที่เก่ียวข๎อง 

 วิธีการสืบค๎นเหตุการณ๑ที่ผํานมาแล๎วที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและครอบครัว โดยใช๎หลักฐานที่เก่ียวข๎อง 
เชํน ภาพถําย สูติบัตร ทะเบียนบ๎าน  
 ใช๎ค าบอกชํวงเวลาที่แสดงเหตุการณ๑ท่ีเกิดข้ึนใน
ครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง เชํน เดือนที่แล๎วเกิด
อะไร 
ขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัว 
ใช๎เส๎นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น
ได๎  

3 1.เทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช๎
ในชีวิตประจ าวัน 

ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เชํน 
พุทธศักราช คริสต๑ศักราช อยํางสังเขป (ถ๎าเป๕น
มุสลิมควรเรียนฮิจเราะห๑ศักราชด๎วย) 
ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เชํน 
พุทธศักราช คริสต๑ศักราช อยํางสังเขป (ถ๎าเป๕น
มุสลิมควรเรียนฮิจเราะห๑ศักราชด๎วย) 
วิธีการเทียบ พ.ศ. เป๕น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป๕น พ.ศ. 
ตัวอยํางการเทียบศักราชในเหตุการณ๑ที่เก่ียวข๎อง
กับนักเรียน เชํน ปีเกิดของนักเรียน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3 

(ตํอ) 
2.แสดงล าดับเหตุการณ๑ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐาน
และแหลํงข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง 
 

วิธีการสืบค๎นเหตุการณ๑ส าคัญของโรงเรียนและ
ชุมชน โดยใช๎หลักฐานและแหลํงข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง 
ใช๎เส๎นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนและชุมชน 
 

4 1.นับชํวงเวลาเป๕นทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษ 

ความหมายและชํวงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษ  
การใช๎ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษเพื่อท า
ความเข๎าใจชํวงเวลาที่ปรากฏในเอกสารตํางๆ เชํน 
หนังสือพิมพ๑ 

 2.อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติ
ของมนุษยชาติโดยสังเขป 
 

เกณฑ๑การแบํงยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร๑ที่
แบํงเป๕นยุคกํอนประวัติศาสตร๑และยุคประวัติศาสตร๑ 
ยุคสมัยที่ใช๎ในการศึกษาประวัติศาสตร๑ไทย เชํน 
สมัยกํอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี   
และสมัยรัตนโกสินทร๑ 
 



 3.แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช๎ใน
การศึกษาประวัติความเป๕นมาของ
ท๎องถิ่น 
 

ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่แบํงเป๕น
หลักฐานชั้นต๎นและหลักฐานชั้นรอง 
ตัวอยํางหลักฐานที่ใช๎ในการศึกษาความเป๕นมาของ
ท๎องถิ่นของตน  
เกณฑ๑การจ าแนกหลักฐานที่พบในท๎องถิ่นเป๕น
หลักฐานชั้นต๎นและหลักฐานชั้นรองอยํางงํายๆ 
 
 

5 1.สืบค๎นความเป๕นมาของท๎องถิ่นโดย
ใช๎หลักฐานที่หลากหลาย 
 
 

วิธีการสืบค๎นความเป๕นมาของท๎องถิ่นอยํางงํายๆ 
 
 
 

 2.รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ เพื่อ
ตอบค าถามทางประวัติศาสตร๑อยํางมี
เหตุผล 
 
 

แหลํงข๎อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่มีอยูํ
ในท๎องถิ่นท่ีเกิดข้ึนตามชํวงเวลาตํางๆ เชํน เครื่องมือ
เครื่องใช๎ อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ต านาน
ท๎องถิ่น ค าบอกเลํา 
 
 

 3.อธิบายความแตกตํางระหวํางความ
จริงกับข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวใน
ท๎องถิ่น 
 

การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร๑เกี่ยวกับความ
เป๕นมาของท๎องถิ่น เชํน มีเหตุการณ๑ใดเกิดขึ้นใน
ชํวงเวลาใด เพราะสาเหตุใดและมีผลกระทบอยํางไร 
 
 
 

 4.อธิบายความแตกตํางระหวํางความ
จริงกับข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวใน
ท๎องถิ่น 
 

ความแตกตํางระหวํางความจริงกับข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องราวในท๎องถิ่น 
ตัวอยํางหลักฐานประวัติศาสตร๑ที่แสดงความจริง
กับข๎อเท็จจริง 
ป๓ญหาเรื่องการตีความประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
6 1.อธิบายความส าคัญของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร๑ในการศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร๑อยํางงํายๆ 
 

ความหมายและความส าคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร๑ 

อยํางงํายๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียน 
การน าวิธีการทางประวัติศาสตร๑ไปใช๎ศึกษา

เรื่องราวใน 
ท๎องถิ่น เชํน ความเป๕นมาของภูมินามของสถานที่ใน

ท๎องถิ่น 
ตัวอยํางหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่จะ

น ามาใช๎ใน 
การศึกษาเหตุการณ๑ส าคัญในประวัติศาสตร๑ไทยสมัย 
รัตนโกสินทร๑ เชํน พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 4 

หรือ 
รัชกาลที่ 5 กฎหมายส าคัญ ฯลฯ (เชื่อมโยงกับ มฐ. 

ส 4.3) 
สรุปข๎อมูลที่ได๎จากหลักฐานทั้งความจริงและ

ข๎อเท็จจริง 
 

 2.น าเสนอข๎อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลายในการท าความเข๎าใจ
เรื่องราวส าคัญในอดีต 
 

การน าเสนอข๎อมูลที่ได๎จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร๑ด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน การเลําเรื่อง 
การจัดนิทรรศการ การเขียนรายงาน 



มาตรฐาน ส ๔.๒ เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป๓จจุบัน  ในด๎านความสัมพันธ๑
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ
และสามารถ  วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1 1.บอกความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล๎อม สิ่งของ เครื่องใช๎ หรือ
การด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัย
ของ พํอแมํ ปูุยํา ตายาย 

 

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม สิ่งของ 
เครื่องใช๎ หรือการด าเนินชีวิตของอดีตกับป๓จจุบันที่
เป๕นรูปธรรมและใกล๎ตัวเด็ก เชํน การใช๎ควายไถนา 
รถไถนา เตารีด ถนน เกวียน รถอีแต๐น 
สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตํางๆ 
ตามกาลเวลา 
 

 2.บอกเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มี
ผลกระทบตํอตนเองในป๓จจุบัน 
 

เหตุการณ๑ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว เชํน การ
ย๎ายบ๎าน การย๎ายโรงเรียน การสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว 
 

2 1.สืบค๎นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถี
ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของ
ตนจากอดีตถึงป๓จจุบัน 

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

 2.  อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 
 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 

3 1.ระบุป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชน 
 

ป๓จจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยูํกับป๓จจัย
ทางภูมิศาสตร๑และป๓จจัยทางสังคม เชํน ความเจริญ
ทางเทคโนโลยี การคมนาคม ความปลอดภัย 
ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอพัฒนาการของชุมชนทั้งป๓จจัย
ทางภูมิศาสตร๑และป๓จจัยทางสังคม 
 



 2.สรุปลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียม 
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 ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4 

(ตํอ) 
2.ยกตัวอยํางหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร๑ที่พบในท๎องถิ่นท่ีแสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดน
ไทย 
 
 

หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่แสดงการตั้งหลัก
แหลํงของมนุษย๑ยุคกํอนประวัติศาสตร๑และยุค
ประวัติศาสตร๑ใน ดินแดนไทยโดยเฉพาะที่
สามารถกํอตั้งเป๕นอาณาจักรโบราณได๎โดยสังเขป 
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่พบในท๎องถิ่นท่ีแสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 

5 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              
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 1.อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศเพ่ือนบ๎านใน
ป๓จจุบัน 

ใช๎แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศ
เพ่ือนบ๎าน 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ของประเทศเพ่ือน
บ๎าน  

โดยสังเขป เพ่ือให๎เข๎าใจสภาพป๓จจุบันของประเทศ
เหลํานั้น 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ
เพ่ือน 

บ๎านของไทยในป๓จจุบัน โดยสังเขป 
ตัวอยํางความเหมือนและความตํางระหวํางไทยกับ

ประเทศ 
เพ่ือนบ๎าน เชํน ภาษา ศาสนา    การปกครอง 
 

 2.บอกความสัมพันธ๑ของกลุํมอาเซียน
โดยสังเขป 

ความเป๕นมาของกลุํมอาเซียนโดยสังเขป 
สมาชิกของอาเซียนในป๓จจุบัน 
ความสัมพันธ๑ของกลุํมอาเซียนทางเศรษฐกิจและ

สังคมใน 
ป๓จจุบันโดยสังเขป 
 



มาตรฐาน ส ๔.๓ เข๎าใจความเป๕นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิป๓ญญาไทย   มีความรัก    
ความภูมิใจและธ ารงความเป๕นไทย 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1 1.อธิบายความหมายและ

ความส าคัญของสัญลักษณ๑ส าคัญของ
ชาติไทยและปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง 

ความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ๑ท่ีส าคัญ
ของชาติไทยที่เป๕นความภาคภูมิใจและการมีสํวนรํวม
ที่จะอนุรักษ๑ไว๎ ได๎แกํ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ 
(ธงชาติ เพลงชาติ พระพุทธรูป พระบรมฉายา
ลักษณ๑ ภาษาไทย อักษรไทย)  
การเคารพธงชาติ การร๎องเพลงชาติ และเพลง
สรรเสริญ 
พระบารมี การเคารพพระบรมฉายาลักษณ๑ การเคารพ  
ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
เอกลักษณ๑อ่ืนๆ เชํน ศาสนา การแตํงกาย วัฒนธรรม  
ประเพณีไทย เงินตรา แผนที่ประเทศไทย อาหารไทย 
 (อาหารไทยที่ตํางชาติยกยํอง เชํน ต๎มย าก๎ุง ผัดไทย) 
 

 
 2.บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป๕นแหลํง

วัฒนธรรมในชุมชน 
ตัวอยํางของแหลํงวัฒนธรรมในชุมชนที่ใกล๎ตัว
นักเรียน เชํน วัด ตลาด พิพิธภัณฑ๑ มัสยิด โบสถ๑
คริสต๑ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
คุณคําและความส าคัญของแหลํงวัฒนธรรมในชุมชน
ในด๎านตํางๆ เชํน เป๕นแหลํงทํองเที่ยว เป๕นแหลํงเรียนรู๎ 
 

 3.ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่น 

ตัวอยํางสิ่งที่เป๕นความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น เชํน 
สิ่งของ  
สถานที่ ภาษาถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีท่ีเป๕นสิ่งที่ใกล๎ตัว 
นักเรียนและเป๕นรูปธรรมชัดเจน 
คุณคําและประโยชน๑ของสิ่งตํางๆ เหลํานั้น 
 

2 1. ระบุบุคคลที่ท าประโยชน๑ตํอ
ท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ 

บุคคลในท๎องถิ่นที่ท าคุณประโยชน๑ตํอการ
สร๎างสรรค๑วัฒนธรรม และความม่ันคงของท๎องถิ่น 
และประเทศชาติ 
ในอดีตที่ควรน าเป๕นแบบอยําง 
ผลงานของบุคคลในท๎องถิ่นที่นําภาคภูมิใจ 
 



 2.ยกตัวอยํางวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิป๓ญญาไทยที่ภาคภูมิใจและ
ควรอนุรักษ๑ไว๎ 
 

ตัวอยํางของวัฒนธรรมประเพณีไทย เชํน การท า
ความเคารพ อาหารไทย ภาษาไทย ประเพณี
สงกรานต๑ ฯลฯ 
คุณคําของวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่มีตํอ
สังคมไทย 
 
 

 3.ยกตัวอยํางวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิป๓ญญาไทยที่ภาคภูมิใจและ
ควรอนุรักษ๑ไว๎ 
 

ภูมิป๓ญญาของคนไทยในท๎องถิ่นของนักเรียน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3 4.ระบุพระนามและพระราชกรณีย

กิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย๑
ไทยที่เป๕นผู๎สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของ
พํอขุนศรีอินทราทิตย๑ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
(พระเจ๎าอํูทอง) สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ผู๎
สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร๑ ตามล าดับ 
 

 5.อธิบายพระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย๑ใน
รัชกาลป๓จจุบัน โดยสังเขป 
 

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
โดยสังเขป 
 

 6.เลําวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มี
สํวนปกปูองประเทศชาติ 
 

วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสํวนปกปูอง
ประเทศชาติ เชํน ท๎าวเทพสตรี ท๎าวศรีสุนทร 
ชาวบ๎านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
 

4 1.อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยโดยสังเขป 

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย โดยสังเขป 
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด๎านการเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจ โดยสังเขป 
 



 2.บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัย  
 

ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 
เชํน พํอขุนศรีอินทราทิตย๑ พํอขุนรามค าแหง
มหาราช พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) 
โดยสังเขป 
 
 

 3.อธิบายภูมิป๓ญญาไทยที่ส าคัญสมัย
สุโขทัยที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํ
การอนุรักษ๑  
 

ภูมิป๓ญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชํน ภาษาไทย 
ศิลปกรรมสุโขทัย ที่ท าให๎สุโขทัยได๎รับการยกยํอง
เป๕นมรดกโลก  
คุณคําของภูมิป๓ญญาไทยที่สืบตํอถึงป๓จจุบันที่นํา
ภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ๑  
 

5 1.อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 

การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาโดยสังเขป 
 

 2.อธิบายป๓จจัยที่สํงเสริมความ
เจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ และการ
ปกครองของอาณาจักรอยุธยา 
 

ป๓จจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ 
และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาด๎านการเมืองการ
ปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสังเขป   
 

 3.บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นํา
ภาคภูมิใจ 

ผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เชํน สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ๑
มหาราช ชาวบ๎านบางระจัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
5 

(ตํอ) 
4.อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 

 

การกอบกู๎เอกราชและการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรีโดยสังเขป 

 
 5.บอกประวัติและผลงานของบุคคล

ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นํา
ภาคภูมิใจ 
 

พระราชประวัติและผลงานของพระเจ๎าตากสิน
มหาราชโดยสังเขป 
 

 6.อธิบายภูมิป๓ญญาไทยที่ส าคัญสมัย
อยุธยาและธนบุรีที่นําภาคภูมิใจและ
ควรคําแกํการอนุรักษ๑ไว๎ 

ภูมิป๓ญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป เชํน 
ศิลปกรรม การค๎า วรรณกรรม   
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 

ป๓จจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร๑ 
 

 3.ยกตัวอยํางผลงานของบุคคลส าคัญ
ด๎านตํางๆ สมัยรัตนโกสินทร๑ 
 

ผลงานของบุคคลส าคัญทางด๎านตํางๆ ในสมัย 
รัตนโกสินทร๑ เชํน   
-พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช 
-สมเด็จพระบวรราชเจ๎ามหาสุรสิงหนาท 
-พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
-พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
 

 4.อธิบายภูมิป๓ญญาไทยที่ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร๑ที่นําภาคภูมิใจและควร
คําแกํการอนุรักษ๑ไว๎ 

 

ภูมิป๓ญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร๑ เชํน ศิลปกรรม
วรรณกรรม 

 



ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

ประวัติศาสตร ์

รายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1      เวลา 4o ชั่วโมง
                                    
 
 ศึกษา  ชื่อวัน  เดือน  ปี  และการนับชํวงเวลาตามปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  เรียงล าดับ
เหตุการณ๑            ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดข้ึน ประวัติความเป๕นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู๎เกี่ยวข๎อง                   ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม  สิ่งของ  
เครื่องใช๎  หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพํอแมํ  ปูุยํา ตายาย  เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในอดีต
ที่มีผลกระทบตํอตนเองในป๓จจุบัน ความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ๑ส าคัญของ            
ชาติไทย  สถานที่ส าคัญซึ่งเป๕นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชน  สิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท๎องถิ่น 
 โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทาง
สังคม  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ป๓ญหา  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ  ศาสน๑  กษัตริย๑  ซื่อสัตย๑สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  รัก
ความ 
เป๕นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1     ป.1/1, ป.1/2,  ป.1/3  
 ส 4.2     ป.1/1, ป.1/2  
 ส 4.3     ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
 รวม  8  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การใช๎ปฏิทินใน
ชีวิต ประจ าวัน 

ส 4.1  ป.1/1  
         ป.1/2 
         

การใช๎ปฏิทินในชีวิตประจ าวันนั้น 
สามารถบอกวัน เดือน ปี การนับ
ชํวงเวลาและเรียงล าดับเหตุการณ๑ใน
ชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 

10 15 

2 ความเป๕นมา
ของเรา 

ส 4.1  ป.1/3 
 

การบอกประวัติความเป๕นมาของ
ตนเองและครอบครัวสามารถท าได๎
โดยการสอบถามจากผู๎เกี่ยวข๎อง 

6 
 

10 

3 
 

ชีวิตที่
เปลี่ยนแปลง  
 

ส 4.2  ป.1/1 
 

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล๎อม สิ่งของ เครื่องใช๎ 
หรือการด าเนินชีวิตตามกาลเวลา 

6 
 

10 

4 เหตุการณ๑ใน
อดีตที่มีผลกับ
ป๓จจุบัน  

ส 4.2  ป.1/2 
 

เหตุการณ๑ส าคัญที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวในอดีตยํอมมีผลกระทบตํอ
ตนเองในป๓จจุบัน 

3 10 

5 สัญลักษณ๑ของ
ชาติไทย 

ส 4.3  ป.1/1 
 

สัญลักษณ๑ของชาติไทย เป๕น
เครื่องหมายส าคัญ ที่แสดงให๎เห็นถึง
ความเป๕นชาติไทยที่คนไทย  ทุกคน
ควรภาคภูมิใจและมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑ 

10 15 

6 แหลํงวัฒนธรรม
ที่ภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่น 
 

ส 4.3  ป.1/2 
          ป.1/3 
 
 
 

ในแตํละชุมชนแตํละท๎องถิ่นมี
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
สถานที่ส าคัญที่เป๕นสัญลักษณ๑ท่ีคนใน
ท๎องถิ่นรัก หวงแหน และภาคภูมิใจ 
ดังนั้นเราทุกคนจึงควรรํวมมือกันรักษา
สิ่งดีงามของชุมชนให๎คงอยูํตลอดไป 

4 
 
 

10 

ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดป ี 40 100 

 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 

ประวัติศาสตร ์

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2      เวลา 4o ชั่วโมง 
 

 ศึกษา วิเคราะห๑ อธิบาย การใช๎ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ๑ในอดีต ป๓จจุบัน และอนาคต 
การล าดับเหตุการณ๑  ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชํวงชีวิตของตนเอง โดยใช๎หลักฐานที่เก่ียวข๎อง การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงป๓จจุบัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน บุคคลที่ท าประโยชน๑ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิป๓ญญาไทยที่ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ๑ไว๎ 
 โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุํม กระบวนการทางสังคม  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑
ตํางๆ อยํางเป๕นระบบ ตระหนักถึงความส าคัญของเหตุการณ๑ตํางๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารง
ความเป๕นไทย สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
 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 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 จากวันวานสูํวัน
พรุํงนี้ 

ส 4.1  ป. 2/1  
          
         

ค าท่ีแสดงชํวงเวลาในอดีต ป๓จจุบัน 
อนาคต และวันส าคัญที่ปรากฏใน
ปฏิทิน ท าให๎สามารถระบุเวลา และ
ล าดับของเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น 

4 10 

2 ฉันเป๕นใคร ส 4.1  ป. 2/2 
 

การสืบค๎นเรื่องราวของตนเองและ
ครอบครัว จะต๎องใช๎หลักฐานที่
เกี่ยวข๎องเป๕นเครื่องยืนยันและใช๎เส๎น
เวลาล าดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง 

5 10 

3 ชีวิตที่
เปลี่ยนแปลง  

ส 4.2  ป. 2/1 
          ป. 2/2 

การสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตนจากอดีตถึง
ป๓จจุบัน จะท าให๎สามารถอธิบาย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

9 15 

4 คนดีในท๎องถิ่น  ส 4.3  ป. 2/1 
 

บุคคลที่ท าคุณประโยชน๑ตํอท๎องถิ่น
และประเทศชาติ สมควรได๎รับการยก
ยํอง 
และควรน ามาเป๕นแบบอยํางที่ดี 

9 15 

5 วัฒนธรรมและ 
ภูมิป๓ญญาที่นํา
ภูมิใจ 
 (1) 

ส 4.3  ป. 2/2 
 

การอนุรักษ๑วัฒนธรรม และประเพณี 
เป๕นหน๎าที่ของทุกคนที่จะต๎องชํวยกัน
อนุรักษ๑ให๎คงอยูํคูํกับสังคมไทยสืบ
ตํอไป 

8 10 

6 วัฒนธรรมและ 
ภูมิป๓ญญาที่นํา
ภูมิใจ 
 (2) 
 

ส 4.3  ป. 2/2 
 

การอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น เป๕น
หน๎าที่ของทุกคนที่จะต๎องชํวยกัน
อนุรักษ๑ให๎คงอยูํคูํกับสังคมไทย 
สืบตํอไป 

4 10 

ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดป ี 40 100 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

ประวัติศาสตร ์

รายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3      เวลา 4o ชั่วโมง
    

 ศึกษา วิเคราะห๑ อธิบาย ล าดับเหตุการณ๑ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐาน
และแหลํงข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง การเทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ป๓จจัยที่มี
อิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ 
ของชุมชน ลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ความเหมือนและ
ความตํางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืนๆ ระบุพระนามและอธิบายพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย๑ไทยท่ีเป๕นผู๎สถาปนาอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย๑ในรัชกาลป๓จจุบัน 
และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่ปกปูองประเทศชาติ 
 โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิดวิเคราะห๑ 
กระบวนการกลุํม กระบวนการทางสังคม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑
ตํางๆ อยํางเป๕นระบบ ตระหนักถึงความส าคัญของเหตุการณ๑ตํางๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารง
ความเป๕นไทย สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
 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 ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศักราชใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส 4.1  ป. 3/1  
          
         

การเทียบศักราชตามปฏิทินที่ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน จะชํวยให๎ล าดับ
เหตุการณ๑ 
หรือเรื่องราวตํางๆ ที่เกิดขึ้นได๎
ถูกต๎อง 

4 10 

2 เรื่องราวส าคัญ
ของโรงเรียน
และชุมชน 

ส 4.1  ป. 3/2 
 

การสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลจาก
หลักฐาน  
และแหลํงข๎อมูลที่เก่ียวข๎องอยํางมี
ระบบข้ันตอน ชํวยให๎สามารถล าดับ
เหตุการณ๑ส าคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
และชุมชนได๎สอดคล๎องกับความ 
เป๕นจริง 

4 10 

3 ถิ่นฐานไทย (1) ส 4.2  ป. 3/1 ป๓จจัยทางภูมิศาสตร๑และป๓จจัยทาง
สังคมมีผลตํอการตั้งถ่ินฐานและ
พัฒนาการของชุมชน    ในภาค
ตํางๆ ของประเทศไทย 

10 15 

4 ถิ่นฐานไทย (2) ส 4.2  ป. 3/2 
          ป. 3/3 
 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม  

เป๕นวิถีการด าเนินชีวิตอันเป๕น
เอกลักษณ๑ 

ของชุมชนที่เกิดจากป๓จจัยทาง
ภูมิศาสตร๑ 

และป๓จจัยทางสังคมของแตํละ
ชุมชน 

5 10 

5 พระมหากษัตริย๑ 
ผู๎สถาปนา
อาณาจักร 
ไทย 

ส 4.3  ป. 3/1 
 

พํอขุนศรีอินทราทิตย๑ สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 (พระเจ๎าอํูทอง) 
สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช เป๕น
พระมหากษัตริย๑ที่ได๎กอบกู๎แผํนดิน 
และสร๎างสรรค๑ความเจริญมั่นคง  
จนท าให๎มีชาติไทยจนถึงป๓จจุบัน 
 

8 15 

6 รํมเกล๎าชาวไทย ส 4.3  ป. 3/2 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอ 3 5 



ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

  ดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป๕น
ศูนย๑รวมใจของคนไทย ได๎ทรงท า
คุณประโยชน๑ตํอสังคมไทยและ
ประเทศชาติหลายประการ เพ่ือ
ประเทศชาติมั่นคงและคนไทย 
อยูํเย็นเป๕นสุข  

7 บรรพบุรุษไทย 
 

ส 4.3  ป. 3/3 
 

ท๎าวเทพสตรี ท๎าวศรีสุนทร ชาวบ๎าน
บางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก และ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป๕น
บรรพบุรุษของไทยที่ได๎ปกปูอง
ประเทศชาติให๎เป๕นเอกราชและสร๎าง
ความมั่นคงของชาติไทย วีรกรรมของ
บรรพบุรุษ 
เป๕นแบบอยํางท่ีดีในการปฏิบัติตาม 

5 5 

ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดป ี 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

ประวัติศาสตร ์

รายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4            เวลา 4o ชั่วโมง                                   
 ศึกษา วิเคราะห๑ การนับชํวงเวลาเป๕นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป ประเภทหลักฐานที่ใช๎ในการศึกษาความเป๕นมาของท๎องถิ่น การตั้ง
หลักแหลํงและพัฒนาการ             ของมนุษย๑ยุคกํอนประวัติศาสตร๑และยุคประวัติศาสตร๑โดยสังเขป 
ยกตัวอยํางหลักฐานที่พบในท๎องถิ่นท่ีแสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย ด๎านการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัย  ภูมิป๓ญญาไทยที่ส าคัญสมัยสุโขทัยที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ๑  
 โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทาง
สังคม  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ป๓ญหา 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะ           อันพึงประสงค๑ในด๎านรักชาติ  ศาสน๑  กษัตริย๑  ซื่อสัตย๑สุจริต  มีวินัย  
ใฝุเรียนรู๎  รักความเป๕นไทย  มีจิตสาธารณะ   
 
ตัวช้ีวัด 
 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 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เวลา ชํวงเวลา 
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร๑ 

ส 4.1  ป.4/1  
          
         

การนับชํวงเวลาเป๕นทศวรรษ 
ศตวรรษ                  และ
สหัสวรรษ ท าให๎เข๎าใจชํวงเวลาของ
เหตุการณ๑ที่ปรากฏในเอกสารตํางๆ 

3 5 

2 ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร๑ 

ส 4.1  ป.4/2 
 

การแบํงยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร๑เป๕น    ยุคกํอน
ประวัติศาสตร๑และยุค
ประวัติศาสตร๑นั้น ท าให๎เกิดความ
เข๎าใจที่ตรงกันตํอการศึกษาประวัติ
ของมนุษยชาติ 

4 5 

3 การศึกษา
ประวัติศาสตร๑
ท๎องถิ่น 

ส 4.1  ป.4/3 
            

หลักฐานที่ใช๎ในการศึกษาความ
เป๕นมาของท๎องถิ่นนั้น มีทั้ง
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ชั้นต๎น
และ ชั้นรอง 

6 10 

4 การตั้งถ่ินฐาน
และ             
การด ารงชีวิต
ของมนุษย๑                   
ในดินแดนไทย     ในดินแดนไทย 

ส 4.2  ป.4/1 
 

การตั้งหลักแหลํงและพัฒนาการ
ของมนุษย๑  ยุคกํอนประวัติศาสตร๑
และยุคประวัติศาสตร๑  ในบริเวณ
ตํางๆ ในดินแดนไทยนั้นขึ้นอยูํกับ
ป๓จจัยส าคัญหลายประการ โดยมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑เป๕นสิ่ง
ยืนยัน 

4 10 

5 พัฒนาการของ
มนุษย๑สมัย
ประวัติศาสตร๑            
ในดินแดนไทย 

ส 4.2  ป. 4/2 
 

หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ชั้นต๎น
และชั้นรองที่พบในท๎องถิ่น ท าให๎
ได๎ข๎อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย 

6 10 

6 พัฒนาการของ
สมัยสุโขทัย 

ส 4.3  ป.4/1 
 

อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการทั้ง
ด๎านการเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจ โดยมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป๕นผู๎น าส าคัญในการพัฒนา 

5 10 

7 บุคคลส าคัญสมัย
สุโขทัย 

ส 4.3  ป.4/2 
 

พํอขุนศรีอินทราทิตย๑ พํอขุน
รามค าแหงมหาราช และพระมหา

5 10 



ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

ธรรมราชาที่ 1 เป๕นบุคคลส าคัญ ที่
พัฒนาอาณาจักรสุโขทัยทั้งด๎าน
การเมือง   การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

8 ภูมิป๓ญญาสมัย
สุโขทัย 

ส 4.3  ป.4/3 
 

ภูมิป๓ญญาสมัยสุโขทัยเป๕นสิ่งที่มี
คุณคําท าให๎เกิดความภาคภูมิใจและ
ควรคําแกํการอนุรักษ๑ 

6 10 

ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดป ี 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

ประวัติศาสตร ์

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                              เวลา 4o ชั่วโมง                   

 ศึกษา วิเคราะห๑ อธิบาย ความเป๕นมาของท๎องถิ่นโดยใช๎หลักฐานและข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ 
เพ่ือใช๎ตอบค าถามทางประวัติศาสตร๑ ความแตกตํางระหวํางความจริงกับข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวใน
ท๎องถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตํอไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ อิทธิพลของ
วัฒนธรรมตํางชาติที่มีตํอสังคมไทยป๓จจุบัน พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ป๓จจัยที่
สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา ประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นําภาคภูมิใจ ภูมิป๓ญญาไทยที่ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 
ที่นําภาคภูมิใจ และควรคําแกํการอนุรักษ๑ 
 โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการกลุํม 
กระบวนการ  
ทางสังคม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ 
อยํางเป๕นระบบ 
ตระหนักถึงความส าคัญของเหตุการณ๑ตํางๆ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และธ ารงความเป๕นไทย สามารถ
ด าเนินชีวิต 
อยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  
 ส 4.2 ป.5/1 ป.5/2  
 ส 4.3 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4  
  
 รวม 9 ตัวช้ีวัด 
 
 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การศึกษาค๎นคว๎า
ประวัติศาสตร๑
ท๎องถิ่น 

ส 4.1  ป.5/1        
          ป.5/2 
          
         

การศึกษาประวัติศาสตร๑ท๎องถ่ิน 
ควรค๎นคว๎าและรวบรวมหลักฐาน
ข๎อมูลตํางๆให๎หลากหลายและ
ครบถ๎วนมากท่ีสุด เพ่ือให๎ตอบ
ค าถามทางประวัติศาสตร๑ได๎อยํางมี
เหตุผล 

4 10 

2 ความจริงและ
ข๎อเท็จจริง 

ส 4.1  ป.5/3 
 

ความจริงและข๎อเท็จจริงวิเคราะห๑
ได๎จากแหลํงข๎อมูลและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร๑ 

5 10 

3 อิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและ
จีน 

ส 4.2  ป.5/1 อารยธรรมของอินเดียและจีนมี
อิทธิพลตํอสังคมไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

6 10 

4 อิทธิพลของ
วัฒนธรรม
ตํางชาติที่มีตํอ
สังคมไทย 

ส 4.2  ป.5/2 
 

วัฒนธรรมตํางชาติมีอิทธิพลตํอวิถี 
การด าเนินชีวิตของคนในสังคมไทย 
ยุคป๓จจุบัน 

4 10 

5 อยุธยาเมืองเกํา ส 4.3  ป.5/1 
          ป.5/2 
          ป.5/3 

อยุธยาเป๕นอาณาจักรที่มีความ
มั่นคงและเจริญรุํงเรืองทาง
เศรษฐกิจ และการปกครอง 
เนื่องจากมีป๓จจัยที่เหมาะสม 
นอกจากนั้นบรรพบุรุษไทยในสมัย
อยุธยามีประวัติและผลงานที่สร๎าง
ความภาคภูมิใจแกํคนรุํนหลัง 

10 10 

6 พัฒนาการสมัย
ธนบุรี 
 

ส 4.3  ป.5/1 
          ป.5/3 

อาณาจักรธนบุรี เป๕นยุคแหํงการ
กอบกู๎เอกราช และบูรณะฟื๗นฟู
บ๎านเมืองในทุกๆ ด๎าน โดยมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นผู๎น าส าคัญ
ในการพัฒนาและสร๎างความมั่นคง
แกํบ๎านเมือง 

4 10 

7 ภูมิป๓ญญาไทย 
 

ส 4.3  ป.5/4 
 

บรรพบุรุษของไทยสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี ได๎สร๎างสรรค๑ภูมิป๓ญญาอัน
เป๕นประโยชน๑ เป๕นที่นําภาคภูมิใจ
และควรคําแกํการอนุรักษ๑ไว๎ 

6 10 



ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดป ี 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

ประวัติศาสตร ์

รายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                   เวลา 4o ชั่วโมง                                         
 ศึกษา วิเคราะห๑ อธิบาย น าเสนอ ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร๑ในการศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร๑อยํางงํายๆ ข๎อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท าความเข๎าใจเรื่องราว
ส าคัญในอดีต สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศเพ่ือนบ๎านในป๓จจุบัน 
ความสัมพันธ๑ของกลุํมอาเซียน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร๑ ป๓จจัยที่สํงเสริมความ
เจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร๑ ผลงานของบุคคลส าคัญด๎าน
ตํางๆ สมัยรัตนโกสินทร๑ ภูมิป๓ญญาไทยที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร๑ที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการ
อนุรักษ๑ 
 โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร๑ กระบวนการคิด กระบวนการกลุํม 
กระบวนการทางสังคม  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑มาวิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ 
อยํางเป๕นระบบ ตระหนักถึงความส าคัญของเหตุการณ๑ตํางๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารงความ
เป๕นไทย สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 ตวัช้ีวดั 
 ส 4.1   ป.6/1  ป.6/2 
 ส 4.2   ป.6/1  ป.6/2 
 ส 4.3   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป. 6/4 
 รวม 8 ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การศึกษา 
ประวัติศาสตร๑ 

ส 4.1 ป.6/1 
ส 4.1 ป.6/2 
 

การศึกษาประวัติศาสตร๑ สามารถใช๎
วิธีการทางประวัติศาสตร๑ในการ
ค๎นคว๎าข๎อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลาย เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลหรือ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร๑ที่มีความ
ถูกต๎อง  
และนําเชื่อถือ 

7 10 

2 ประเทศเพ่ือน
บ๎าน 

ส 4.2 ป.6/1 ประเทศเพ่ือนบ๎านมีความแตกตําง 
และความคล๎ายคลึงกันในด๎าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  
และสภาพสังคม รวมทั้งท าเลที่ตั้ง  
และอาณาเขตติดตํอ 

8 15 

3 ความรํวมมือใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต ๎

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 
หลายอยํางท่ีชํวยสํงสร๎างความ
เจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยมาจนถึงป๓จจุบัน 

10 15 

5 ผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร๑ 

ส 4.3 ป.6/3 การเรียนรู๎เกี่ยวกับประวัติและ
ผลงานของบุคคลส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร๑ เพื่อน าแบบอยํางไป
ปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต และเกิด
ความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของ
เรา 

 

5 10 



ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

 

6 ภูมิป๓ญญาสมัย 

รัตนโกสินทร๑ 

ส 4.3 ป.6/4 ศิลปกรรม วรรณกรรม เป๕นภูมิ
ป๓ญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร๑ที่สืบ
ทอดมาจากอดีต ซึ่งถือเป๕น
เอกลักษณ๑ของชาติไทย คนรุํน
ป๓จจุบันควรภาคภูมิใจในความ
รุํงเรือง และชํวยกันสืบทอด 

5 10 

ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
ท าไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และ
ทางป๓ญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป๕นเรื่องส าคัญ  เพราะเก่ียวโยงกับทุกมิติของ
ชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได๎เรียนรู๎เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง  มีเจตคติ   
คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด๎านสุขภาพจนเป๕นกิจนิสัย  อันจะสํงผลให๎
สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
 
เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษาเป๕นการศึกษาด๎านสุขภาพที่มีเปูาหมาย เพ่ือการด ารงสุขภาพ การสร๎างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให๎ยั่งยืน 
สุขศึกษา   มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  และ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพควบคูํไปด๎วยกัน  
พลศึกษา   มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนใช๎กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลํนเกมและกีฬา  
เป๕นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ๑   สังคม   สติป๓ญญา  รวมทั้ง
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและกีฬา  
 สาระท่ีเป๕นกรอบเนื้อหาหรือขอบขํายองค๑ความรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพล
ศึกษาประกอบด๎วย 
•  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑   ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑  ป๓จจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ๑เชื่อมโยงในการ
ท างานของระบบตํางๆของรํางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให๎เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 
•  ชีวิตและครอบครัว  ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องคุณคําของตนเองและครอบครัว  การปรับตัว
ตํอการเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ความรู๎สึกทางเพศ  การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับ
ผู๎อื่น สุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการด าเนินชีวิต 
•  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเลํนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆ   การเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และ
ประเภททีมอยํางหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข๎อตกลงใน
การเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ าใจนักกีฬา 
 
•  การสร๎างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปูองกันโรค ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับหลัก
และวิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ๑และบริการสุขภาพ   การสร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ  และการปูองกันโรคทั้งโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ 
•  ความปลอดภัยในชีวิต ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องการปูองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ            
ทั้งความเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช๎ยาและสารเสพติด  รวมถึง
แนวทางในการสร๎างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
 
 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี  ๑  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑  
สาระท่ี  ๒   ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐานพ ๒.๑   เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต 
สาระท่ี  ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑  เข๎าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลํนเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกก าลังกาย การเลํนเกม  และการเลํนกีฬา  ปฏิบัติเป๕นประจ าอยําง

สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขํงขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี  ๔   การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การปูองกัน

โรคและการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระท่ี  ๕   ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑  ปูองกันและหลีกเลี่ยงป๓จจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช๎ยา     

สารเสพติดและความรุนแรง 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 มีความรู๎  และเข๎าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑  ป๓จจัยที่มีผลตํอ         

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุํมเพื่อน 
 มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพักผํอนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุก

สํวนของรํางกาย  การเลํนและการออกก าลังกาย 
 ปูองกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจน าไปสูํการใช๎สารเสพติด  การลํวงละเมิดทางเพศและ

รู๎จักปฏิเสธในเรื่องที่ไมํเหมาะสม 
 ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได๎ตามพัฒนาการในแตํละชํวงอายุ  มีทักษะ              

การเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานและมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือสุขภาพ  และเกม  ได๎อยํางสนุกสนาน  และปลอดภัย 

 มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเลํน  ของใช๎  ที่มีผลดีตํอสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและ
ปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุได๎ 

 ปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมเมื่อมีป๓ญหาทางอารมณ๑  และป๓ญหาสุขภาพ 
 ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบข๎อตกลง  ค าแนะน า  และขั้นตอนตํางๆ  และให๎ความ

รํวมมือกับผู๎อ่ืนด๎วยความเต็มใจจนงานประสบความส าเร็จ 
 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู๎อื่นในการเลํนเป๕นกลุํม 

 
 



จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 เข๎าใจความสัมพันธ๑เชื่อมโยงในการท างานของระบบตําง ๆ  ของรํางกาย  และรู๎จักดูแล

อวัยวะที่ส าคัญของระบบนั้น ๆ 
 เข๎าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย  จิตใจ  อารมณ๑และสังคม  แรงขับทางเพศ

ของชายหญิง  เมื่อยํางเข๎าสูํวัยแรกรุํนและวัยรุํน  สามารถปรับตัวและจัดการได๎อยํางเหมาะสม 
 เข๎าใจและเห็นคุณคําของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุํน  และเป๕นสุข 
 ภูมิใจและเห็นคุณคําในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได๎ถูกต๎องเหมาะสม 
 ปูองกันและหลีกเลี่ยงป๓จจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  

ความรุนแรง  สารเสพติดและการลํวงละเมิดทางเพศ 
 มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 

 
 

 รู๎หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเลํน
พ้ืนเมือง  กีฬาไทย  กีฬาสากลได๎อยํางปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  
กติกา  สิทธิ  และหน๎าที่ของตนเอง  จนงานส าเร็จลุลํวง 

 วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ได๎ตามความเหมาะสมและความต๎องการเป๕นประจ า 

 จัดการกับอารมณ๑  ความเครียด  และป๓ญหาสุขภาพได๎อยํางเหมาะสม 
 มีทักษะในการแสวงหาความรู๎  ข๎อมูลขําวสารเพื่อใช๎สร๎างเสริมสุขภาพ 

 

 
 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

 
สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา  80(40)ชั่วโมง 
สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   เวลา  80(40)ชั่วโมง 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เวลา  80(40)ชั่วโมง 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เวลา  80  ชั่วโมง 
สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เวลา  80  ชั่วโมง 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เวลา  80  ชั่วโมง 
 

 



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี  ๑  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ ๑.๑ เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายลักษณะและหน๎าที่      

ของอวัยวะภายนอก 
 ลักษณะและหน๎าที่ของอวัยวะภายนอกที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย 
-  ตา หู  คอ  จมูก  ผม มือ  เท๎า  เล็บ  ผิวหนัง  
ฯลฯ 
-  อวัยวะในชํองปาก (ปาก ลิ้น  ฟ๓น เหงือก) 

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก           

 การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
-  ตา หู คอ จมูก  ปาก ลิ้น  ฟ๓น  ผม  มือ  เท๎า 
เล็บ  ผิวหนัง ฯลฯ 
- อวัยวะในชํองปาก  (ปาก  ลิ้น ฟ๓น  เหงือก) 

ป. ๒ ๑. อธิบายลักษณะ  และหน๎าที่ของ
อวัยวะภายใน 

 ลักษณะ และหน๎าที่ของอวัยวะภายในที่มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย (สมอง  
หัวใจ ตับ  ไต  ปอด  กระเพาะอาหาร  ล าไส๎ 
ฯลฯ) 

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายใน 

 การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
-  การระมัดระวังการกระแทก 
-  การออกก าลังกาย 
-  การกินอาหาร 

 ๓. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย๑  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย๑ตั้งแตํเกิดจนตาย 
ป.๓ ๑.    อธิบายลักษณะและการ

เจริญเติบโตของรํางกายมนุษย๑ 
 ลักษณะการเจริญเติบโตของรํางกายมนุษย๑      
ที่มีความแตกตํางกันในแตํละบุคคล 
-  ลักษณะรูปรําง 
-  น้ าหนัก 
-  สํวนสูง 

 ๒.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ๑มาตรฐาน 

 เกณฑ๑มาตรฐานการเจริญเติบโต ของเด็กไทย 

ป. ๔ ๑. อธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของรํางกายและจิตใจ     
ตามวัย   

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรํางกาย
และจิตใจ ตามวัย (ในชํวงอายุ ๙ – ๑๒ ปี) 

 ๒. อธิบายความส าคัญของกล๎ามเนื้อ 
กระดูกและข๎อที่มีผลตํอสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

  ความส าคัญของกล๎ามเนื้อ  กระดูกและข๎อ  
ที่มีผลตํอสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓. อธิบายวิธีดูแลกล๎ามเนื้อ  กระดูก  

และข๎อ  ให๎ท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 
  วิธีดูแลรักษากล๎ามเนื้อ  กระดูกและข๎อให๎
ท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 

ป. ๕ ๑.  อธิบายความส าคัญของระบบยํอย
อาหาร และระบบขับถํายท่ีมีผลตํอ
สุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการ 

  ความส าคัญของระบบยํอยอาหารและระบบ
ขับถํายที่มีผลตํอสุขภาพ  การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ 

 ๒.  อธิบายวิธีดูแลระบบยํอยอาหาร
และระบบขับถํายให๎ท างานตามปกติ 

   วิธีดูแลรักษาระบบยํอยอาหารและระบบ
ขับถํายให๎ท างานตามปกติ 

ป.๖ ๑. อธิบายความส าคัญของระบบ
สืบพันธุ๑  ระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ  ที่มีผลตํอสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

  ความส าคัญของระบบสืบพันธุ๑ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจที่มีผลตํอ
สุขภาพ   การเจริญเติบโตและพัฒนาการ       

 ๒. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบ
สืบพันธุ๑  ระบบไหลเวียนโลหิต    และ
ระบบหายใจให๎ท างานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ๑   ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให๎ท างาน
ตามปกติ 

 
สาระท่ี  ๒ ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑ เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต  

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ ๑. ระบุสมาชิกในครอบครัวและ

ความรักความผูกพันของสมาชิกท่ีมีตํอ
กัน 

   สมาชิกในครอบครัว 
   ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว 

 ๒. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจ
ในตนเอง 

  สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเดํน จุดด๎อยของตนเอง) 

 ๓. บอกลักษณะความแตกตําง
ระหวํางเพศชาย และเพศหญิง 

  ลักษณะความแตกตํางของเพศชาย  เพศหญิง 
-  รํางกาย 
-  อารมณ๑ 
-  ลักษณะนิสัย 

ป. ๒ ๑. ระบุบทบาทหน๎าที่ของตนเอง 
และสมาชิกในครอบครัว 

  บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
-  ตนเอง 
-  พํอ แมํ 
-  พ่ีน๎อง 
-  ญาติ 

 ๒. บอกความส าคัญของเพ่ือน   ความส าคัญของเพ่ือน (เชํน พูดคุย ปรึกษา  



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เลํน ฯลฯ) 

 ๓. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ   พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
-  ความเป๕นสุภาพบุรุษ 
-  ความเป๕นสุภาพสตรี 

 ๔. อธิบายความภาคภูมิใจในความ
เป๕นเพศหญิง หรือเพศชาย 

  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย 

ป. ๓ ๑. อธิบายความส าคัญ  และความ
แตกตํางของครอบครัวที่มีตํอตนเอง 

  ความส าคัญของครอบครัว  ความแตกตํางของ
แตํละครอบครัว 
-  เศรษฐกิจ 
-  สังคม 
-  การศึกษา 
 

 ๒. อธิบายวิธีสร๎างสัมพันธภาพใน

ครอบครัวและกลุํมเพื่อน 

  วิธีการสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุํม

เพ่ือน 

 ๓. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่

น าไปสูํการลํวงละเมิดทางเพศ 

  พฤติกรรมที่น าไปสูํการลํวงละเมิดทางเพศ 

(การแตํงกาย  การเที่ยวกลางคืน  การคบเพ่ือน  

การเสพสารเสพติด ฯลฯ) 

    วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสูํการลํวง

ละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอ่ืน ๆ ) 

ป. ๔ ๑. อธิบายคุณลักษณะของความเป๕น

เพ่ือนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

  คุณลักษณะของความเป๕นเพื่อนและสมาชิกท่ี

ดีของครอบครัว 

 ๒. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ

เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย 

  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม

วัฒนธรรมไทย 

 ๓. ยกตัวอยํางวิธีการปฏิเสธการ

กระท าท่ีเป๕นอันตรายและไมํเหมาะสม

ในเรื่องเพศ 

  วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป๕นอันตรายและไมํ

เหมาะสมในเรื่องเพศ 

ป. ๕ ๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  

และปฏิบัติตนได๎เหมาะสม 

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง 

   การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรม

ไทย 

 ๒. อธิบายความส าคัญของการมี

ครอบครัวที่อบอุํนตามวัฒนธรรมไทย 

  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุํนตามวัฒนธรรม

ไทย (ครอบครัวขยาย  การนับถือญาติ) 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๓. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค๑ และ

ไมํพึงประสงค๑ในการแก๎ไขป๓ญหาความ

ขัดแย๎งในครอบครัวและกลุํมเพื่อน 

  พฤติกรรมที่พึงประสงค๑และไมํพึงประสงค๑ 

ในการแก๎ไขป๓ญหาความขัดแย๎งในครอบครัว 

ป. ๖ ๑. อธิบายความส าคัญของการสร๎าง

และรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน 

    ความส าคัญของการสร๎างและรักษา

สัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน 

    ป๓จจัยที่ชํวยให๎การท างานกลุํมประสบ

ความส าเร็จ 

 

-  ความสามารถสํวนบุคคล 

-  บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในกลุํม 

-  การยอมรับความคิดเห็น  และความแตกตําง

ระหวํางบุคคล 

-  ความรับผิดชอบ 

  

 ๒. วิเคราะห๑พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
น าไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑ การติดเชื้อ
เอดส๑  และการตั้งครรภ๑กํอนวัยอันควร 

  พฤติกรรมเสี่ยงที่น าไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑  
การติดเชื้อเอดส๑  และการตั้งครรภ๑กํอนวัย 
อันควร 

 
สาระท่ี ๓  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑ เข๎าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลํนเกม  และกีฬา 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. เคลื่อนไหวรํางกายขณะอยูํกับที่  

เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ๑ประกอบ 
  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรํางกายใน
ชีวิตประจ าวัน 
-  แบบอยูํกับที่  เชํน นั่ง  ยืน  ก๎มเงย  เอียง  ซ๎าย 
ขวา  เคลื่อนไหวข๎อมือ  ข๎อเท๎า  แขน  ขา  
-  แบบเคลื่อนที่ เชํน เดิน  วิ่ง  กระโดด  กลิ้งตัว 
-  แบบใช๎อุปกรณ๑ประกอบ เชํน จับ โยน  เตะ  
เคาะ 

 ๒. เลํนเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวม
กิจกรรมทางกายที่ใช๎การเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติ  

  กิจกรรมทางกายที่ใช๎ในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ 
-  การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. ๒ ๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกาย      ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหวรํางกาย   



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ขณะอยูํกับที่  เคลื่อนที่ และใช๎อุปกรณ๑
ประกอบ 

แบบอยูํกับที่  เชํน  กระโดด  บิดตัว  ดึง  ผลัก  
แบบเคลื่อนที่  เชํน  กระโดดเขยํง  ก๎าวชิดก๎าว  วิ่ง
ตามทิศทางที่ก าหนด  และแบบใช๎อุปกรณ๑ประกอบ 
เชํน คีบ  ขว๎าง  ตี 

 ๒. เลํมเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวม
กิจกรรมทางกายที่วิธีเลํน อาศัยการ
เคลื่อนไหวเบื้องต๎นทั้งแบบอยูํกับที่  
เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ๑ประกอบ 

  การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด  และเข๎ารํวมกิจกรรมทาง
กายท่ีวิธีเลํนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต๎นทั้งแบบ
อยูํกับที่  เคลื่อนที่  และใช๎อุปกรณ๑ประกอบ 

ป. ๓ ๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกาย  
ขณะอยูํกับที่  เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ๑
ประกอบอยํางมีทิศทาง 

    การเคลื่อนไหวรํางกายแบบอยูํกับที่  
เชํน  ยํอยืด  เขยํง  พับตัว  เคลื่อนไหวล าตัว  การ
เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เชํน เดินตํอเท๎า เดินถอย-
หลัง  กระโจน  และแบบใช๎อุปกรณ๑ประกอบโดยมี
การบังคับทิศทาง  เชํน  ดีด  ขว๎าง  โยน     และ
รับ 
    วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกายแบบ
ตํางๆ  อยํางมีทิศทาง 

 ๒. เคลื่อนไหวรํางกายที่ใช๎ทักษะการ
เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง     ใน
การเลํนเกมเบ็ดเตล็ด 
 

    กิจกรรมทางกายที่ใช๎ทักษะการเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทาง ในการเลํนเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. ๔ ๑. ควบคุมตนเองเมื่อใช๎ทักษะ           
การเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได๎
ทั้งแบบอยูํกับที่  เคลื่อนที่  และใช๎
อุปกรณ๑ประกอบ 

    การเคลื่อนไหวรํางกายแบบผสมผสานทั้งแบบ
อยูํกับที่ เชํน กระโดดหมุนตัว  กระโดด-เหยียดตัว   
แบบเคลื่อนที่ เชํน  ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง  ควบ
ม๎า  และแบบใช๎อุปกรณ๑ประกอบ  เชํน  บอล  เชือก 

 ๒. ฝึกกายบริหารทํามือเปลํา
ประกอบจังหวะ 

  กายบริหารทํามือเปลําประกอบจังหวะ 

 ๓. เลํนเกมเลียนแบบและกิจกรรม
แบบผลัด 

 เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 

 ๔.    เลํนกีฬาพ้ืนฐานได๎อยํางน๎อย            
๑ ชนิด 

  กีฬาพ้ืนฐาน เชํน แชร๑บอล  แฮนด๑บอล            
หํวงข๎ามตาขําย 

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

  การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรํางกาย แบบ
ผสมผสาน  และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยูํ
กับท่ี  เคลื่อนที่  และใช๎อุปกรณ๑ประกอบตามแบบที่
ก าหนด  เชํน การฝึกกายบริหาร  ยืดหยุํนขั้นพื้นฐาน  
เป๕นต๎น 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. เลํมเกมน าไปสูํกีฬาที่เลือกและ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด 
  เกมน าไปสูํกีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี  
เขี่ย   รับ – สํงสิ่งของ  ขว๎าง  และวิ่ง   

 ๓. ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการ
รับแรง การใช๎แรงและความสมดุล 

 การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช๎แรงและ
ความสมดุล 

 ๔. แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเลํนกีฬา 

  ทักษะกลไกท่ีสํงผลตํอการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
และเลํนกีฬา 

 ๕. เลํนกีฬาไทย และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีมได๎อยําง
ละ ๑ ชนิด 
 

  การเลํนกีฬาไทย  เชํน  ตะกร๎อวง     วิ่งชักธง  และ
กีฬาสากล เชํน กรีฑาประเภทลูํ แบดมินตัน  เปตอง  
ฟุตบอล  เทเบิลเทนนิส  วํายน้ า 
 

 ๖. อธิบายหลักการ  และเข๎ารํวม
กิจกรรมนันทนาการ  อยํางน๎อย           
๑ กิจกรรม 
 

หลักการและกิจกรรมนันทนาการ 

ป. ๖ ๑. แสดงทักษะการเคลื่อนไหว
รํวมกับผู๎อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและ
แบบผสมผสานได๎ตามล าดับทั้งแบบอยูํ
กับท่ี  เคลื่อนที่  และใช๎อุปกรณ๑
ประกอบ  และการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง 

 การเคลื่อนไหวรํวมกับผู๎อ่ืนแบบผลัดในลักษณะ
ผสมผสาน ในการรํวมกิจกรรมทางกาย เชํน  กิจกรรม
แบบผลัด  กายบริหารประกอบเพลง  ยืดหยุํนขั้น
พ้ืนฐานที่ใช๎ทําตํอเนื่อง  และการตํอตัวทํางําย ๆ  

 ๒. จ าแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่อง
การรับแรง  การใช๎แรง  และความสมดุล
ในการเคลื่อนไหวรํางกายในการเลํน
เกม  เลํนกีฬา  และน าผลมาปรับปรุง  
เพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู๎อ่ืน 

  การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช๎แรง  และ
ความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว   ในการ
เลํนเกมและกีฬา 

 ๓. เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีมได๎อยํางละ ๑ 
ชนิด 
 

  การเลํนกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม  เชํน กรีฑาประเภทลูํ  และลาน        เป
ตอง  วํายน้ า  เทเบิลเทนนิส  วอลเลย๑บอล  ฟุตบอล  
ตะกร๎อวง 

 ๔. ใช๎ทักษะกลไก  เพื่อปรับปรุงเพิ่มพูน
ความสามารถของตนและผู๎อ่ืนในการ
เลํนกีฬา 

  การใช๎ข๎อมูลด๎านทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และ
เลํนกีฬา 

 ๕.  รํวมกิจกรรมนันทนาการอยํางน๎อย   การน าความรู๎และหลักการของกิจกรรม



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑ กิจกรรม แล๎วน าความรู๎และหลักการ
ที่ได๎ไปใช๎เป๕นฐานการศึกษาหาความรู๎
เรื่องอ่ืน ๆ 

นันทนาการไปใช๎เป๕นฐานการศึกษาหาความรู๎ 

 
 
สาระท่ี ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การปูองกันโรค 
และการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ

แหํงชาติตามค าแนะน า 
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหํงชาติ 

 ๒. บอกอาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง 

  ลักษณะอาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
-  ปวดศีรษะ 
-  ตัวร๎อน 
-  มีน้ ามูก 
-  ปวดท๎อง 
-  ผื่นคัน (หนังศีรษะ  ผิวหนัง) 
-  ฟกช้ า ฯลฯ 

 ๓. ปฏิบัติตนตามค าแนะน าเม่ือมี
อาการเจ็บปุวย 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปุวยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง 

ป. ๒ ๑. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี   ลักษณะของการมีสุขภาพดี 
-  รํางกายแข็งแรง 
-  จิตใจ  รําเริง  แจํมใส 
-  มีความสุข 
- มีความปลอดภัย 

 ๒. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน๑   อาหารที่มีประโยชน๑และไมํมีประโยชน๑ 
 ๓. ระบุของใช๎และของเลํนที่มีผลเสีย

ตํอสุขภาพ 
  ของใช๎และของเลํนที่มีผลเสียตํอสุขภาพ 

 ๔. อธิบายอาการและวิธีปูองกันการ
เจ็บปุวย การบาดเจ็บที่อาจเกิดข้ึน 

  อาการและวิธีปูองกันการเจ็บปุวย 
-  ตาแดง  ท๎องเสีย  ฯลฯ 
  อาการและวิธีปูองกันการบาดเจ็บ 
-  ถูกของมีคม  แมลงสัตว๑กัดตํอย หกล๎ม ฯลฯ 

 ๕. ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บปุวยและบาดเจ็บ 

วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปุวยและบาดเจ็บ 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

ป. ๓ ๑. อธิบายการติดตํอและวิธีการ
ปูองกันการแพรํกระจายของโรค 

  การติดตํอและวิธีการปูองกันการ
แพรํกระจายของโรค 

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

๕ หมูํ  ในสัดสํวนที่เหมาะสม 
  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
-  ความหลากหลายของชนิดอาหารในแตํละหมูํ 
-  สัดสํวนและปริมาณของอาหาร (ตามธง
โภชนาการ) 

 ๔. แสดงการแปรงฟ๓นให๎สะอาดอยําง
ถูกวิธี 

  การแปรงฟ๓นให๎สะอาดอยํางถูกวิธี 
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟ๓น) 

 ๕. สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายได๎
ตามค าแนะน า 

  การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ 
-  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  วิธีการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  
โดยการออกก าลังกาย การพักผํอน  และ
กิจกรรมนันทนาการ 

ป. ๔ ๑. อธิบายความสัมพันธ๑ระหวําง
สิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ 

  ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ   
   การจัดสิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและ 
เอ้ือตํอสุขภาพ 

 ๒. อธิบายสภาวะอารมณ๑  ความรู๎สึก
ที่มีผลตํอสุขภาพ 

   สภาวะอารมณ๑และความรู๎สึก  เชํนโกรธ  
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   
                  เบือ่อาหาร  อํอนเพลีย ฯลฯ 
 

  

 ๓. วิเคราะห๑ข๎อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภค 

  การวิเคราะห๑ข๎อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 

 ๔. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการตรวจสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ป. ๕ ๑. แสดงพฤติกรรมที่เห็นความส าคัญ
ของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ

  ความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แหํงชาติ 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
แหํงชาติ 

 ๒. ค๎นหาข๎อมูลขําวสารเพื่อใช๎สร๎าง
เสริมสุขภาพ 

  แหลํงและวิธีค๎นหาข๎อมูลขําวสารทาง
สุขภาพ 
  การใช๎ข๎อมูลขําวสารในการสร๎างเสริม
สุขภาพ 

 ๓. วิเคราะห๑สื่อโฆษณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ๑
สุขภาพอยํางมีเหตุผล 

  การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารและผลิตภัณฑ๑
สุขภาพ (อาหาร เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ๑ดูแล
สุขภาพในชํองปาก ฯลฯ) 

 ๔. ปฏิบัติตนในการปูองกันโรคที่พบ
บํอยในชีวิตประจ าวัน 

การปฏิบัติตนในการปูองกันโรคที่พบบํอยใน
ชีวิตประจ าวัน 
- ไข๎หวัด 
- ไข๎เลือดออก 
-  โรคผิวหนัง 
-  ฟ๓นผุและโรคปริทันต๑  
         ฯลฯ 

 ๕. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย   

ป. ๖ ๑. แสดงพฤติกรรมในการปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมท่ีมีผลตํอ
สุขภาพ 

  ความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมท่ีมีผลตํอ
สุขภาพ 
  ป๓ญหาของสิ่งแวดล๎อมท่ีมีผลตํอสุขภาพ 

    การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมท่ีมี
ผลตํอสุขภาพ 

 ๒. วิเคราะห๑ผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบาดของโรคและเสนอแนวทางการ
ปูองกันโรคติดตํอส าคัญที่พบใน
ประเทศไทย 

  โรคติดตํอส าคัญที่ระบาดในป๓จจุบัน 
  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค 
  การปูองกันการระบาดของโรค 

 ๓. แสดงพฤติกรรมที่บํงบอกถึง   
ความรับผิดชอบตํอสุขภาพของสํวนรวม 

 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตํอ
สุขภาพของสํวนรวม 

 ๔. สร๎างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอยําง
ตํอเนื่อง 

 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การสร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
 
 
 
 



สาระท่ี ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ ๕.๑ ปูองกันและหลีกเลี่ยงป๓จจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช๎ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ ๑. ระบุสิ่งที่ท าให๎เกิดอันตราย        

ที่บ๎าน โรงเรียน  และการปูองกัน 
    สิ่งที่ท าให๎เกิดอันตรายภายในบ๎านและ
โรงเรียน 
    การปูองกันอันตรายภายในบ๎านและโรงเรียน 

 ๒. บอกสาเหตุและการปูองกัน
อันตรายที่เกิดจากการเลํน 

   อันตรายจากการเลํน 
-  สาเหตุที่ท าให๎เกิดอันตรายจากการเลํน 
-  การปูองกันอันตรายจากการเลํน 

 ๓. แสดงค าพูดหรือทําทางขอความ
ชํวยเหลือจากผู๎อื่นเมื่อเกิดเหตุร๎ายที่
บ๎านและโรงเรียน 

  การขอความชํวยเหลือเมื่อเกิดเหตุร๎ายที่บ๎าน
และโรงเรียน 
-  บุคคลที่ควรขอความชํวยเหลือ 
-  ค าพูดและทําทางการขอความชํวยเหลือ 

ป. ๒ ๑. ปฏิบัติตนในการปูองกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดข้ึนทางน้ า  และทางบก 

  อุบัติเหตุทางน้ า  และทางบก 
-  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 
-  วิธีการปูองกันอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 

 ๒. บอกชื่อยาสามัญประจ าบ๎าน  
และใช๎ยาตามค าแนะน า 

  ยาสามัญประจ าบ๎าน 
-  ชื่อยาสามัญประจ าบ๎าน 
-  การใช๎ยาตามความจ าเป๕นและลักษณะอาการ 

 ๓. ระบุโทษของสารเสพติด  สาร
อันตรายใกล๎ตัวและวิธีการปูองกัน 

  สารเสพติดและสารอันตรายใกล๎ตัว 
-  โทษของสารเสพติด  และสารอันตรายใกล๎ตัว 
-  วิธีปูองกัน 

 ๔. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ๑และปูาย
เตือนของสิ่งของหรือสถานที่ท่ีเป๕น
อันตราย 

  สัญลักษณ๑และปูายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่
ที่เป๕นอันตราย 
-  ความหมายของสัญลักษณ๑และปูายเตือน 

 ๕. อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วิธี
ปูองกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 

  อัคคีภัย 
-  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
-  อันตรายซึ่งได๎รับจากการเกิดอัคคีภัย 
-  การปูองกันอัคคีภัย  และการหนีไฟ 

ป. ๓ ๑. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ๎าน  โรงเรียน  และการ
เดินทาง 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุใน
บ๎าน  โรงเรียนและการเดินทาง 

 ๒. แสดงวิธีขอความชํวยเหลือจาก
บุคคลและแหลํงตําง ๆ  เมื่อเกิด
เหตุร๎าย  หรืออุบัติเหตุ 

  การขอความชํวยเหลือจากบุคคลและแหลํง
ตํางๆ  เมื่อเกิดเหตุร๎ายหรืออุบัติเหตุ 

 ๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อ   การบาดเจ็บจากการเลํน 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
บาดเจ็บจากการเลํน -  ลักษณะของการบาดเจ็บ 

-  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ   ห๎ามเลือด ฯลฯ) 
ป. ๔ ๑. อธิบายความส าคัญของการใช๎ยา

และใช๎ยาอยํางถูกวิธี 
    ความส าคัญของการใช๎ยา 
    หลักการใช๎ยา 

 ๒. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได๎รับ
อันตรายจากการใช๎ยาผิด  สารเคมี  
แมลงสัตว๑กัดตํอย  และการบาดเจ็บ
จากการเลํนกีฬา 

  วิธีปฐมพยาบาล 
-  การใช๎ยาผิด 
-  สารเคมี 
-  แมลงสัตว๑กัดตํอย 
-  การบาดเจ็บจากการเลํนกีฬา 

 ๓. วิเคราะห๑ผลเสียของการสูบบุหรี่  
และการดื่มสุรา ที่มีตํอสุขภาพและการ
ปูองกัน 

  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และการ
ปูองกัน 

ป. ๕ ๑. วิเคราะห๑ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการ
ใช๎สารเสพติด 

  ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎สารเสพติด  (สุรา 
บุหรี่ ยาบ๎า สารระเหย  ฯลฯ) 
-  ครอบครัว  สังคม  เพื่อน 
-  คํานิยม  ความเชื่อ 
-  ป๓ญหาสุขภาพ 
-  สื่อ ฯลฯ 

  

 ๒. วิเคราะห๑ผลกระทบของการใช๎ยา 
และสารเสพติด  ที่มีผลตํอรํางกาย  
จิตใจ  อารมณ๑  สังคม และสติป๓ญญา 
 
 
 

  ผลกระทบของการใช๎ยา และสารเสพติดที่มีตํอ
รํางกาย  จิตใจ  อารมณ๑  สังคม และสติป๓ญญา 
 

 ๓. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
การใช๎ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก 
การใช๎ยา 
  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 ๔. วิเคราะห๑อิทธิพลของสื่อท่ีมีตํอ
พฤติกรรมสุขภาพ 

    อิทธิพลของสื่อท่ีมีตํอพฤติกรรม สุขภาพ 
(อินเทอร๑เน็ต  เกม ฯลฯ) 

 ๕. ปฏิบัติตนเพื่อปูองกันอันตราย
จากการเลํนกีฬา 

    การปฏิบัติเพ่ือปูองกันอันตรายจากการเลํน
กีฬา 

ป. ๖ ๑. วิเคราะห๑ผลกระทบจากความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีตํอรํางกาย  
จิตใจ  และสังคม 

  ภัยธรรมชาต ิ
-  ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
-  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มี
ตํอรํางกาย  จิตใจ และสังคม 

 ๒. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพ่ือความ
ปลอดภัยจากธรรมชาติ  

   การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓. วิเคราะห๑สาเหตุของการติดสารเสพติด

และชักชวนให๎ผู๎อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
    สาเหตุของการติดสารเสพติด 
ทักษะการสื่อสารให๎ผู๎อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
และโครงสร้างรายวิชา 

  



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                              เวลา 80 ชั่วโมง  
             ศึกษาเก่ียวกับต าแหนงํลกัษณะหนา๎ท่ีและการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกสมาชิกใน
ครอบครัวความรักและความผูกพันในครอบครัวความภาคภูมิใจในตนเองและความแตกตํางทางเพศ
การเคลื่อนไหวรํางกายข้ันพื้นฐานสนุกกับเกมเบ็ดเตล็ดการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหํงชาติการ
ปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปุวยและการปูองกันอันตรายที่บ๎านและโรงเรียน 
             โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เนน๎ให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมกลุมํไดอ๎ภิปรายและสนทนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการแสดงบทบาทสมมุติหน๎าชั้นเรียนเลําประสบการณ๑ การวาดภาพรู๎จักการ
ประเมินตนเองประเมินเพ่ือนในชั้นเรียนเปดกว๎างให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็นและมีการบูรณาการ
กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย 
             เหน็คุณคําและประโยชน๑ของการเคลือ่นไหวและความมีน้ าใจนกักีฬา สนกุสนานในการเลํน
เกม เห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพ เพ่ือน าไปเป๕นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
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 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

 
ล าดับ

ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 

น้ าหนัก/
คะแนน 

1 อวัยวะภายนอก พ 1.1 
ป.1/1, 
ป.1/2 
 
 

รํางกายประกอบด๎วยอวัยวะภายในและ
อวัยวะภายนอกที่มีลักษณะและหน๎าที่
แตกตํางกันจึงจ าเป๕นต๎องดูแลรักษาอวัยวะ
ตํางๆอยํางถูกวิธีเพ่ือให๎รํางกายแข็งแรงและ
มีการเจริญเติบโตที่สมวัย 

10  

2 ความรักและ
ความผูกพันใน
ครอบครัว  
 

พ 2.1 
ป.1/1 

ครอบครัวประกอบด๎วยสมาชิกในครอบครัว
อยูํรํวมกันครอบครัวมีความส าคัญอยํางมาก
ที่จะท าให๎คนเรามีชีวิตที่มีความสุขมีการเจ
ริญเติบโตเป๕นปกติและสมวัครอบครัวที่ดี
ต๎องมีความรักใครํสามัคคีกันการปฏิบัติตน
เป๕นสมาชิกที่ดีของครอบครัวท าให๎
ครอบครัวมีความสุข 

4  

3 ความภาคภูมิใจ
ในตนเองและ
ความแตกตําง
ทางเพศ  
 

พ 2.1 
ป.1/2, 
ป.1/3 
 

1. ทุกคนต๎องรู๎จักจุดเดํนจุดด๎อยของตนเอง
เพ่ือน าจุดเดํนของตนเองมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑และน าจุดด๎อยของตนเองมา
ปรับปรุงแก๎ไขเพ่ือให๎เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง2. เพศชายและเพศหญงยํอมมีความ
แตกตํางกันโดยธรรมชาติทั้งทางด๎าน
รํางกายอารมณ๑สังคมและลักษณะนิสัยการ
เข๎าใจความแตกตํางระหวํางเพศชายและ
เพศหญิงจะท าให๎สามารถปฏิบัติตนได๎
ถูกต๎องเหมาะสมกับเพศของตน 

8  



0 
 

 
ล าดับ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 การเคลื่อนไหว
รํางกายข้ันพื้นฐาน 

พ 3.1 
ป.1/1, 
ป.1/2  
พ 3.2 
ป.1/1 
 

สิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวที่แตกตํางกันโดย
เป๕นไปอยํางมีเปูาหมายการเคลื่อนไหว
ของคนต๎องใช๎สํวนตํางๆของรํางกายที่
ท างานประสานกันและการเคลื่อนไหว
รํางกายสามารถใช๎ในการออกก าลังกายได๎
ด๎วยการบริหารรํางกายเพ่ือให๎รํางกาย
สมบูรณ๑แข็งแรง  

18  

5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด
   
 

พ 3.1 
ป.1/2  
พ 3.2 
ป.1/1, 
ป.1/2 

เกมเป๕นกิจกรรมที่ชํวยให๎รํางกายได๎
เคลื่อนไหวและเกิดความสนุกสนานในการ
เลํนการเลํนเกมผู๎เลํนควรปฏิบัติตามกฎ
กติกาอยํางเครํงครัดเพื่อให๎การเลํนเป๕นไป
อยํางราบรื่นเกิดความปลอดภัยในการเลํน
และชํวยสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ 

20  

6 การปฏิบัติตนตาม
หลักสุขบัญญัติ
แหํงชาติ   
 

พ 4.1 
ป.1/1 

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบััญญัติแหํงชาติ
จะท าให๎รํางกายแข็งแรงจิตใจแจํมใสการ
เจริญเติบโตเป๕นไปตามปกติซึ่งนอกจากจะ
สํงผลดีตํอสุขภาพตนเองแล๎ว 
ยังสํงผลตํอสุขภาพของครอบครัวและ
สังคมอีกด๎วย 

6  

7 การปฏิบัติตนเมื่อมี
อาการเจ็บปุวย 
  
 

พ 4.1 
ป.1/2, 
ป.1/3 

การมีชีวิตอยูํอยํางมีความสุขนอกจากมี
สุขภาพรํางกายที่สมบูรณ๑แข็งแรงและมี
สุขภาพจิตดีแล๎วยังต๎องปลอดภัยจากการ
เจ็บปุวยด๎วยโรคตํางๆด๎วยเพราะการ
เจ็บปุวยเป๕นโรค 
จะท าให๎ไมํสามารถท ากิจกรรมไดต๎ามปกติ
การรู๎จักวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการ
เจ็บปุวยจะท าให๎รํางกายกลับมาสมบูรณ๑
แข็งแรงได๎เร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  



1 
 

 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

8 การปูองกันอันตราย
ที่บ๎านและโรงเรียน
  
 

พ 5.1 
ป.1/1, 
ป.1/2, 
ป.1/3 

1. สิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆที่บ๎านและ
โรงเรียนอาจกํอให๎เกิดอันตรายได๎หากใช๎
ไมํถูกต๎องหรือใช๎ไมํระมัดระวังทุกคนจึง
ต๎องรู๎จักการปูองกันอันตราย 
ตํางๆที่อาจเกิดข้ึนภายในบ๎านหรือ
โรงเรียนเพ่ือให๎อยูํในบ๎านและโรงเรียน
อยํางปลอดภัย 
2. การเลํนกับเพ่ือนอาจท าให๎เกิด
อันตรายการปฏิบัติตนในการเลํนได๎
ถูกต๎องจะท าให๎เลํนได๎อยํางสนุกสนาน
ปลอดภัย 
3. การขอความชํวยเหลือเมื่อมีเหตุร๎าย
เกิดข้ึนที่บ๎านและโรงเรียนอยํางถูกวิธีจะ
ท าให๎ได๎รับความชํวยเหลือที่ถูกต๎องและ
ปลอดภัยจากเหตุร๎ายตํางๆ 

8  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                             เวลา 80 ชั่วโมง 

ศึกษาเก่ียวกับอวัยวะภายในรํางกายที่ส าคัญ ธรรมชาติของชีวิตมนุษย๑ บทบาทหน๎าที่ของสมาชิก                     
ในครอบครัว พฤติกรรมทางเพศ การเคลื่อนไหวรํางกายเบื้องต๎นและกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกาย
และกิจกรรมประกอบจังหวะ สนุกกับการเลํนเกมเบ็ดเตล็ด การสร๎างเสริมสุขภาพที่ดี การดูแลตนเอง
เบื้องต๎นเมื่อเจ็บปุวย และบาดเจ็บ ยาสามัญประจ าบ๎าน สารเสพติดและสารอันตรายใกล๎ตัว การปูองกัน
อุบัติเหตุและอัคคีภัย 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ท ากิจกรรมกลุํม ได๎อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น และสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการแสดงบทบาทสมมุติหน๎าชั้นเรียน เลํา
ประสบการณ๑ การวิเคราะห๑สถานการณ๑ การวาดภาพ การปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งเดี่ยวและกลุํม 
รู๎จักการประเมินตนเอง และประเมินเพ่ือนในชั้นเรียน เปดกว๎างให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็น และ
รู๎จักสรุปความรู๎เป๕นแผนภาพความคิด และมีการบูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเพ่ือให๎ผู๎เรียน
ได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย 

เห็นคุณคําและประโยชน๑ของการเคลื่อนไหว การเลํนเกมและการออกก าลังกาย มีน้ าใจ
นักกีฬาและมีความสนุกสนานในการเลํนเกม และปฏิบัติกิจกรรมประกอบจังหวะ เห็นความส าคัญ
ของการดูแลสุขภาพเพ่ือน าไปเป๕นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
 

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

รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 อวัยวะภายในรํางกาย 
ที่ส าคัญ 

พ 1.1 ป.2/1, 
ป.2/2 

อวัยวะภายในรํางกายมีหน๎าที่แตกตํางกัน 
เพ่ือให๎สามารถด ารงชีวิต และเจริญเติบโต
ตามปกติ ดังนั้นจึงต๎องดูแลอวัยวะภายในทุก
สํวนอยํางถูกต๎อง 

3  

2 ธรรมชาติของชีวิต
มนุษย๑ 

พ 1.1 ป.2/3 การเกิด แกํ เจ็บ ตาย เป๕นธรรมชาติของชีวิต
มนุษย๑ที่หลีกเลี่ยงไมํได๎แตํเราสามารถใช๎ชีวิต
อยํางมีความสุขได๎ด๎วยการดูแลสุขภาพ
รํางกายและจิตใจอยูํเสมอ 

3  

3 
บทบาทหน๎าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว 

พ 2.1 ป.2/1 การปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ของตนเอง 
จะท าให๎ครอบครัวมีความสุข เกิดความรัก
และความสามัคคีกัน 

3  

4 พฤติกรรมทางเพศ พ 2.1 ป.2/2, 
ป.2/3, ป.2/4 

1. เพศหญิงและเพศชายต๎อง 
ปฏิบัติตนให๎เหมาะสมกับเพศเพ่ือให๎อยูํ

รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางปกติสุข 
2. ทุกคนต๎องมีเพ่ือนไว๎พูดคุย 
คลายเหงาและคอยชํวยเหลือกันการปฏิบัติ

ตนเป๕นเพื่อนที่ดีจะท าให๎อยูํ
รํวมกับเพื่อนได๎อยํางมีความสุข 

6  

5 การเคลื่อนไหวรํางกาย 
เบื้องตนและกิจกรรม
ทางกาย 
 

พ 3.1 ป.2/1, 
ป.2/2 

การเคลื่อนไหวท ากิจกรรมตํางๆด๎วยทําทาง
ที่ถูกต๎อง เหมาะสมจะท าให๎ปฏิบัติ
กิจกรรมได๎ดีและเกิดความ
ปลอดภัย 

11  



4 
 

 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 การออกก าลังกายและ
กิจกรรมประกอบ
จังหวะ 

พ 3.2 ป.2/1 การออกก าลังกายและกิจกรรมประกอบ
จังหวะจะท าให๎รํางกายแข็งแรง อารมณ๑
แจํมใส 

14  

7 สนุกกับการเลํนเกม
เบ็ดเตล็ด 

พ 3.1 ป.2/2 
พ 3.2 ป.2/1, 
ป.2/2 

การเลํนเกมเบ็ดเตล็ดเป๕นประจ า 
จะท าให๎รํางกายแข็งแรง จิตใจรําเริงแจํมใส 
สร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ 

15  

8 การสร๎างเสริมสุขภาพที่
ดี 

พ 4.1 ป.2/1, 
ป.2/2, ป.2/3 
 

1. ผู๎ที่มีสุขภาพดีจะมีรํางกายแข็งแรง 
จิตใจแจํมใส ด ารงชีวิตในสังคมอยําง
ปลอดภัยและมีความสุข 
2. การรับประทานอาหารควรเลือกท่ีมี
ประโยชน๑เพื่อให๎รํางกายแข็งแรง 
เจริญเติบโตสมวัย 
3. การเลือกใช๎ของใช๎และเลํน 
ของเลํนที่เหมาะสมจะท าให๎เกิดความ
ปลอดภัย 

6  

9 การดูแลตนเอง 
เบื้องต๎นเมื่อเจ็บปุวย 
และบาดเจ็บ 

พ 4.1 ป.2/4, 
ป.2/5 

การดูแลตนเองเบื้องต๎นเมื่อเจ็บปุวย 
และบาดเจ็บอยํางถูกวิธีจะชํวยให๎ 
อาการหายเร็วขึ้น 

5 
 

 

10 ยาสามัญประจ าบ๎าน พ 5.1 ป.2/2 การใช๎ยาสามัญประจ าบ๎านต๎อง 
ปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช๎ยา 
อยํางเครํงครัด เพ่ือให๎หายจากการ 
เจ็บปุวยหรืออาการบาดเจ็บ โดย 
ไมํเกิดอันตรายจากการใช๎ยา 
 

4  

11 สารเสพติดและ 
สารอันตรายใกล๎ตัว 

พ 5.1 ป.2/3 สารเสพติดและสารอันตรายใกล๎ตัว  
ท าให๎เกิดโทษและเป๕นอันตราย 
ตํอรํางกาย อีกทั้งยังสํงผลกระทบ 
ตํอครอบครัว ชุมชน และสังคม 

4  



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

12 การปูองกันอุบัติเหตุ
และอัคคีภัย 

พ 5.1 ป.2/1, ป.
2/4, 
ป.2/5 

1. การเดินทางทางบกหรือทางน้ า ต๎อง
ปฏิบัติตนด๎วยความไมํประมาทและ
ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อให๎เกิดความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 
2. อัคคีภัยท าให๎เกิดความเสียหาย 
ตํอชีวิตและทรัพย๑สินการท ากิจกรรม 
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับไฟฟูาจึง 
ควรระมัดระวังและไมํประมาท 
3. การเรียนรู๎และท าความเข๎าใจเกี่ยวกับ
สัญลักษณ๑และปูายเตือนสิ่งของหรือ
สถานที่อันตราย  
จะท าให๎ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

6  

รวม 80  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                           เวลา 80 ชั่วโมง  

ศึกษาเก่ียวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย๑ คุณคําของครอบครัวและเพ่ือน การถูก
ลํวงละเมิดทางเพศ การเคลื่อนไหวรํางกายข้ันพื้นฐาน เลํนเกมสนุกสร๎างสุขทางใจ การออกก าลังกาย การ
สร๎างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปูองกันโรคติดตํอ อาหารหลัก 5 หมูํ และธงโภชนาการ 
ทันตสุขภาพ                  ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ๎าน โรงเรียน และการเดินทาง และการปฐม
พยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเลํน 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นให๎ผู๎เรียนรํวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การรวมกลุํมเพื่อ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาข๎อมูลเพื่อจัดท าเป๕นรายงานน าเสนอตํอชั้นเรียน มีการ
วิเคราะห๑สถานการณ๑และผลที่เกิดข้ึนได๎อยํางมีระบบ มีการแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ทดลอง
ปฏิบัติจริง การปฏิบัติกิจกรรม       ทางกาย เลํนเกม สร๎างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายรู๎จักการ
ประเมินตนเองและประเมินเพื่อนในชั้นเรียน เปดกว๎างให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎ มีการบูรณาการกับกลุํม
สาระการเรียนรู๎อ่ืนเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย   

เห็นคุณคําของการเคลื่อนไหวในการออกก าลังกายเพ่ือสร๎างเสริมสุขภาพ แสดงความมีน้ าใจ
นักกีฬา และเห็นคุณคําของการดูแลรักษาและสร๎างเสริมสุขภาพของตนเอง ด๎วยการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให๎ผู๎เรียนน าไปใช๎เป๕นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันและเผยแพรํ
ข๎อมูลความรู๎ให๎กับครอบครัวและชุมชน 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อหน่วย

การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของมนุษย๑ 

พ 3.1 ป.
3/1, ป.
3/2 
ป.3/3 

เมื่อเจริญเติบโตขึ้น คนเราจะมีลักษณะ
รูปรําง น้ าหนัก และสํวนสูงแตกตํางกันไป 
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเอง
กับเกณฑ๑มาตรฐานจะท าให๎ทราบวําตนเองมี
การเจริญเติบโตเป๕นไปตามวัยหรือไมํและเรา
จ าเป๕นต๎องได๎รับป๓จจัยที่มีผลตํอกา
เจริญเติบโตอยํางเหมาะสม เพ่ือให๎มีลักษณะ
และการเจริญเติบโตตามวัย 

5  

2 คุณคําของ
ครอบครัว
และเพ่ือน 

พ 2.1 ป.
3/1, ป.
3/2 

1.ความแตกตํางของครอบครัว 
สํงผลให๎สมาชิกของครอบครัวมีความคิด 

ความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกตําง
กัน การอยูํในครอบครัวที่อบอุํน จะ
ท าให๎สมาชิกในครอบครัวมีความสุข
ใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางปกติ 

 2. การจะใช๎ชีวิตอยูํกับครอบครัวและกลุํม
เพ่ือนอยํางมีความสุข จ าเป๕นต๎อง
อาศัยการสร๎างสัมพันธภาพหรือมี
ความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน 

5  

3 การถูกลํวง
ละเมิด 
ทางเพศ 

พ 2.1 ป.
3/3 

การลํวงละเมิดทางเพศท าให๎เกิดผลกระทบ
ตํอรํางกายและจิตใจ การรู๎จักปฏิบัติตนให๎
เหมาะสมกับเพศและวัย รู๎จักการปฏิเสธเมื่อ
อยูํในสถานการณ๑ที่ไมํนําไว๎วางใจ ชํวยให๎
ปลอดภัยจากการถูกลํวงละเมิดทางเพศ 

4  



8 
 

 
 
 
 
 

ล าดับ

ที ่

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 การเคลื่อนไหว
รํางกายข้ัน
พ้ืนฐาน 

พ 3.1 ป.
3/1 
 

การควบคุมรํางกายให๎เคลื่อนไหว
ด๎วยทําทางที่ถูกต๎อง จะท าให๎ท า
กิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและมีบุคลิกภาพที่ดี 

7  

5 เลํนเกมสนุกสร๎าง
สุขทางใจ 

พ 3.1 ป.
3/2 
พ 3.2 ป.
3/1, ป.3/2 

การเลํนเกมและการละเลํนพ้ืนเมือง
เป๕นกิจกรรมที่รํางกายได๎เคลื่อนไหว
ท าให๎รํางกายแข็งแรง และเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งควรเลือก
เลํนเกมเหมาะสมกับเพศ วัย สภาพ
รํางกาย และควรเลํนเกมตามกฎ
กติกา เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยใน
การเลํน 

12  

6 การออกก าลัง
กาย 

พ 3.2 ป.
3/1, ป.3/2 

การออกก าลังกาย ท าให๎รํางกาย
แข็งแรง จิตใจสดชื่นแจํมใส ซึ่งควร
เลือกให๎เหมาะสมกับเพศ และวัย
ของตนเอง การออกก าลังกายด๎วย
กิจกรรมเข๎าจังหวะเป๕นการออก
ก าลังกายที่เหมาะสมกับวัยเรียน
ชํวยท าให๎รํางกายแข็งแรง สร๎าง
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
ยังเป๕นการฝึกระเบียบวินัยอีกด๎วย 

7  

7 การสร๎างเสริม
และทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย 

พ 4.1 ป.
3/5 

การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี จะ
ชํวยให๎เราสามารถเคลื่อนไหวและ
ท ากิจกรรมตําง ๆ ได๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพ เราจึงควรหมั่น
ทดสอบและสร๎างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายเป๕นประจ าเพื่อปรับปรุง
แก๎ไขด๎านที่บกพรํองเพ่ือให๎มี
สมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ๑ 

14  
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

8 การปูองกันโรคติดตํอ พ 4.1 ป.
3/1 
 

โรคติดตํอ สามารถปูองกันได๎โดย การเรียนรู๎
วิธีการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรคอยํางถูกต๎องและ
หากเจ็บปุวยด๎วยโรคติดตํอ ควรรู๎จักปฏิบัติตนเพ่ือ
ไมํให๎เชื้อโรคแพรํกระจายไปสูํผู๎อ่ืน 

4  

9 อาหารหลัก 5 หมูํ 
และธงโภชนาการ 

พ 4.1 ป.
3/2, ป.3/3 

อาหารเป๕นสิ่งจ าเป๕นตํอการด ารงชีวิต เพราะชํวย
ให๎รํางกายเจริญเติบโตตามวัยและซํอมแซมสํวนที่
สึกหรอให๎กลับคืนเป๕นปกติ เราจึงต๎องได๎รับอาหาร
อยํางเหมาะสมและเพียงพอตํอความต๎องการของ
รํางกาย 

6  

10 ทันตสุขภาพ พ 4.1 ป.
3/4 
 

ฟ๓นเป๕นอวัยวะที่ชํวยในการบดเคี้ยวอาหาร ท าให๎
ออกเสียงพูดได๎ชัดเจนรวมทั้งท าให๎ใบหน๎ามี
ความสวยงามเราจึงจ าเป๕นต๎องดูแลรักษาฟ๓นให๎
แข็งแรงด๎วยการแปรงฟ๓นอยํางถูกวิธี เพื่อให๎มีฟ๓น
ไว๎ใช๎ยาวนาน 

4  

11 ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ๎าน
โรงเรียน และการ
เดินทาง 

พ 5.1 ป.
3/1, ป.3/2 

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได๎ในทุกสถานที่ทุกเวลา การรู๎จัก
ปฏิบัติตนด๎วยความไมํประมาท และท าตาม
กฎระเบียบที่วางไว๎ จะชํวยให๎ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นควรรีบขอ
ความชํวยเหลือจากบุคคลอื่น เพื่อลดความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ 

8  
 

 

12 การปฐมพยาบาลเมื่อ
บาดเจ็บจากการเลํน 

พ 5.1 ป.
3/3 

เมื่อได๎รับบาดเจ็บจากการเลํนควรรีบท าการปฐม
พยาบาลอยํางถูกต๎อง เพื่อลดความเจ็บปวดและ
รุนแรงของอาการบาดเจ็บ 

4  

รวม 80  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา 80 ชั่วโมง  

ศึกษาเก่ียวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ระบบอวัยวะที่มีผลตํอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของรํางกาย คุณคําของครอบครัวและเพ่ือน พฤติกรรมทางเพศ การ
เคลื่อนไหวรํางกายในชีวิตประจ าวัน กายบริหารประกอบจังหวะ การเลํนเกมและกิจกรรมทางกาย 
การเลํนกีฬาพ้ืนฐาน การสร๎าง-เสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความสัมพันธ๑ระหวําง
สิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ สภาวะทางอารมณ๑ท่ีสํงผลตํอสุขภาพ ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ยา
และสารเสพติดให๎โทษ และการปฐมพยาบาล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมได๎เขียนอธิบายเกี่ยวกับความรู๎
ความเข๎าใจของตนเองเก่ียวกับ สุขภาพ ครอบครัว ส ารวจ ตรวจสอบ การปฏิบัติ การสาธิต การคิดวิเคราะห๑
ผลที่เกิดขึ้นได๎อยํางเป๕นระบบ การบันทึกผลลงในตาราง และรู๎จักสรุปผล เพ่ือให๎ได๎องค๑ความรู๎ มีการแสดง
บทบาทสมมุติเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ทดลองปฏิบัติจริง และการน าเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน การจัดบรรยากาศเชิง
บวกเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีการบูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเพ่ือให๎
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย 

เห็นคุณคําของการดูแลรักษา สร๎างเสริมสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเป๕นแนวทางในการน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 พ 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป. 4/3 
 พ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
 พ 3.2 ป.4/1, ป.4/2 
 พ 4.1, ป. 4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
 พ 5.1, ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
รวมทั้งหมด 19 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย 

พ 1.1 ป.4/1 พัฒนาการด๎านตําง ๆ จะเกิดควบคูํกับ
การเจริญเติบโตของรํางกาย การสร๎าง
เสริมพัฒนาการอยํางเหมาะสมจะท าให๎
ด ารงชีวิตได๎อยํางปกติ 

6  

2 
 
 
 
 

ระบบอวัยวะที่มีผลตํอ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของรํางกาย 
 

พ 1.1 ป.4/2, 
ป.4/3 
 
 
 
 

ระบบกล๎ามเนื้อและระบบกระดูกและ
ข๎อตํอ มีความส าคัญในการคงรูปและ
เคลื่อนไหวรํางกาย จึงควรดูแลรักษา
อยํางถูกต๎องเพ่ือให๎ท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 คุณคําของครอบครัว
และเพ่ือน 

พ 2.1 ป.4/1 การปฏิบัติตนเป๕นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว และเป๕นเพื่อนที่ดีของเพ่ือน
จะท าให๎มีความสุข 

4  

4 พฤติกรรมทางเพศ พ 2.1 ป.4/2, 
ป.4/3 

การปฏิบัติตนนอกจากจะค านึงถึงเพศ
และวัยแล๎วต๎องให๎เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย และควรหลีกเลี่ยงการ
กระท าท่ีเป๕นอันตรายเรื่องเพศ เพ่ือให๎ใช๎
ชีวิตอยํางปลอดภัยและมีคุณคํา 

4  
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 การเคลื่อนไหวรํางกาย
ใน  ชีวิตประจ าวัน 

พ 3.1 ป.4/1 ในชีวิตประจ าวันต๎องมีการเคลื่อนไหว 
เพ่ือท ากิจกรรมตําง ๆ การมีทักษะใน
การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ดี         
จะท าให๎ท ากิจกรรมได๎มี 
ประสิทธิภาพ 

8  

6 
 

กายบริหารประกอบ
จังหวะ 

พ 3.1 ป.4/2 กิจกรรมเข๎าจังหวะ และกายบริหาร
ประกอบดนตรีชํวยให๎รํางกายได๎ออก
ก าลัง                 สร๎างความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน สํงผลให๎มี
สุขภาพรํางกายแข็งแรงและจิตใจ        
รําเริงแจํมใส 

9  

7 การเลํนเกมและ
กิจกรรมทางกาย 

พ 3.1 ป.4/3 
พ 3.2 ป.4/1 

การเลํนเกมและกิจกรรม           
ทางกายเป๕นการเคลื่อนไหวเพ่ือสร๎าง
เสริมสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรง สร๎าง
ความสามัคคีในหมูํคณะ 

5  

8 การเลํนกีฬาพ้ืนฐาน พ 3.1 ป.4/4 
พ 3.2 ป.4/1, ป.
4/2 

การเลํนกีฬาเป๕นการ                 
ออกก าลังกายที่ท าให๎สนุกสนาน
เพลิดเพลิน และมีรํางกายแข็งแรง ซึ่ง
ควรปฏิบัติตามกฎ กติกา และเป๕นผู๎มี
น้ าใจนักกีฬา 

9  

9 การสร๎างเสริมและ 
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

พ 4.1 ป.4/4 การสร๎างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ชํวยให๎รํางกายมี
ความสามารถในการท างานได๎นาน 
และไมํเหนื่อยงําย 

8  
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

10 ความสัมพันธ๑ระหวําง
สิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ 

พ 4.1 ป.4/1 มนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อมมี 
ความสัมพันธ๑กัน การดูแล
รักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ดี ยํอมท า
ให๎มีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง 

5  

11 
 

สภาวะทางอารมณ๑ท่ี
สํงผลตํอสุขภาพ 

พ 4.1 ป.4/2 การมีสุขภาพจิตใจ และ
อารมณ๑ท่ีรําเริงแจํมใสยํอม
สํงผลให๎มีสุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง ไมํเกิดการเจ็บปุวย
หรือความผิดปกติกับอวัยวะ
ตําง ๆ 

2  

12 ฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 

พ 4.1 ป.4/3 กํอนเลือกซ้ืออาหารหรือ 
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพต๎องอําน
ฉลากให๎ละเอียดเพื่อการ
บริโภคอยํางปลอดภัย 

4  

13 ยาและสารเสพติด            
ให๎โทษ 

พ 5.1 ป.4/1, ป.
4/3 
 

1. ยาเป๕นสิ่งที่ใช๎รักษาโรค          
ซึ่งต๎องใช๎อยํางระมัดระวัง 
และถูกวิธี เพราะอาจท าให๎ 
เกิดอันตรายได๎ 
2. การสูบบุหรี่ และดื่มสุราท า
ให๎สุขภาพทรุดโทรม เกิดโรค
ตําง ๆ และสํงผลกระทบตํอ
บุคคลรอบข๎าง ครอบครัว  
และสังคมอีกด๎วย 

5  

14 การปฐมพยาบาล พ 5.1 ป.4/2 เมื่อมีการเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บ
ต๎องรีบท าการปฐมพยาบาล
อยํางถูกวิธีเพ่ือชํวยบรรเทา
อาการและความเจ็บปวด  
กํอนการรักษาพยาบาล 

7  

รวม 80  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                            เวลา 80 ชั่วโมง  

ศึกษาเก่ียวกับ ระบบยํอยอาหารและระบบขับถํายครอบครัวที่อบอุํนตามวัฒนธรรมไทย                      
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และสุขอนามัยทางเพศ การแก๎ไขป๓ญหาความขัดแย๎งในครอบครัวและกลุํม
เพ่ือน   การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย การออกก าลังกาย การเลํนเกม และกิจกรรม
นันทนาการ การเลํนกีฬาเพ่ือสร๎างเสริมสุขภาพ การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การ
ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหํงชาติ ข๎อมูลขําวสารเพื่อการสร๎างเสริมสุขภาพ การเลือกซ้ืออาหารและ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรค ยาและสารเสพติดให๎โทษ และอิทธิพลของสื่อท่ีมีตํอ
พฤติกรรมสุขภาพ 

การจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าอยํางเป๕นระบบ วิเคราะห๑ภาพขําว บทความ หรือ
สถานการณ๑เพ่ือหาค าตอบ โดยเน๎นให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ทั้งแบบกลุํมเพ่ือฝึกทักษะทาง
สังคม และเป๕นโอกาสให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการเรียน การฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมพลศึกษาการ
รํวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถอธิบาย และให๎เหตุผลเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัว การสังเคราะห๑เรื่องราว เปรียบเทียบสถานการณ๑ และสรุปความรู๎ที่
เป๕นสาระส าคัญของเรื่องที่ได๎ศึกษา ให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะในการท างานเป๕นกลุํม ออกก าลังกาย และเลํน
เกมอยํางผู๎มีน้ าใจนักกีฬา และปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการเพื่อเชื่อมโยงความรู๎ ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ตํอไป 

 
ตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด  25  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ระบบในร่างกาย พ 1.1 ป5/1    
ป.5/2 
  

ระบบยํอยอาหารและระบบ
ขับถําย 
มีความส าคัญตํอการด ารงชีวิต 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของรํางกาย จึงควรดูแลอยําง
ถูกต๎อง เพื่อให๎การเจริญเติบโต
และพัฒนาการเป๕นไปตามวัย 

3   

2 เพศศึกษา พ 2.1   ป.
5/1            

การเจริญเติบโตทางรํางกายท า
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 
จึงต๎องดูแลตนเอง และวางตัวที่
เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรม
ไทย 

3   

3 ครอบครัวและเพื่อน พ 2.1   ป.
5/2          ป.5/3 

ครอบครัวตามวัฒนธรรมไทย
เป๕นครอบครัวที่อบอุํน การมี
พฤติกรรม 
ที่พึงประสงค๑จะชํวยแก๎ป๓ญหา
ความขัดแย๎งในครอบครัวและ
กลุํมเพ่ือน 

8   

4 สุขบัญญัติแห่งชาติ พ 4.1   ป.5/1 การปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแหํงชาติจะสํงผลให๎ผู๎
ปฏิบัติมีสุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง สมบูรณ๑ 

8 
  

5 ข่าวสารสุขภาพ พ 4.1   ป.5/2 ข๎อมูลสุขภาพมีประโยชน๑ตํอการ
ดูแลและสร๎างเสริมสุขภาพ จึง
ต๎องสืบค๎นจากแหลํงข๎อมูลที่
เชื่อถือได๎ 

2   

6 อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

พ 4.1   ป.5/3  การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารและ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ควรมีหลักใน
การพิจารณาเลือกซ้ือที่ถูกต๎อง
และมีเหตุผลในการตัดสินใจ จึง
จะสํงผลดี 
ตํอรํางกาย 
 

6   



16 
 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

7 โรคควรรู ้ พ 4.1  ป.5/4 อาการเจ็บปุวยที่เกิดจากโรค
สํงผลตํอชีวิตประจ าวัน ดังนั้น
เราจึงควรรู๎วิธีปูองกันตนเอง
จากโรคท่ีพบบํอยใน
ชีวิตประจ าวัน จะชํวยลด
ความรุนแรงของโรค และการ
แพรํระบาดของโรคได๎ 

8   

8 สารเสพติด พ 5.1   ป.
5/1          ป.
5/2 
          ป.5/3 

สารเสพติดเป๕นสารอันตรายที่
มีหลายประเภท และสํงผล
กระทบตํอผู๎เสพ 
ทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ 
อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา 
ดังนั้นจึงต๎องรู๎วิธีการปฏิบัติ
ตนเพื่อปูองกันตนเอง และ
หลีกเลี่ยงการใช๎สารเสพติด 

8   

9 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ
ยา 

พ 5.1 
ป.5/2     
ป.5/3 

การใช๎ยารักษาโรคอาจท าให๎
เกิดอันตรายตํอผู๎ใช๎ได๎ ดังนั้น
จึงต๎องใช๎ยาอยํางถูกวิธีเพ่ือ
ความปลอดภัย 

3   

10 สื่อกับตัวเรา พ 5.1    
ป.5/4          

สื่อตํางๆ มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของเรา ดังนั้นเราจึงควร
เลือกใช๎สื่ออยํางเหมาะสม 

5   

11 เคลื่อนไหวร่างกาย 
และยืดหยุ่นขั้น
พื้นฐาน 

พ 3.1    
ป.5/1       
ป.5/3 

การเคลื่อนไหวรํางกายและ
ยืดหยุํน 
ขั้นพ้ืนฐาน เป๕นการฝึกทักษะ
และควบคุมการเคลื่อนไหวใน
การรับแรง การใช๎แรง และ
ความสมดุล 

4   

12 กายบริหาร พ 3.1    
ป.5/1    
 ป.5/4 

การเคลื่อนไหวรํางกายให๎เข๎า
กับจังหวะจะท าให๎ผู๎ฝึกเกิด
ความแข็งแรงและเกิดความ
เพลิดเพลิน 

2   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

13 เกมและกิจกรรม 
ทางกาย 

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

การเลํนเกมและกิจกรรมทาง
กาย 
ชํวยสํงเสริมทักษะการ
เคลื่อนไหว ทักษะการคิด 
และยังท าให๎เกิดความ
สนุกสนาน ดังนั้นการปฏิบัติ
กิจกรรมดังกลําวจะต๎อง
ปฏิบัติตามกฎ กติกาของการ
เลํน เพื่อความปลอดภัย 

8   

14 กีฬา 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 

กีฬา เป๕นกิจกรรมที่ต๎องใช๎
ทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย 
และมีกฎ กติกา 
ในการเลํน ผู๎เลํนจึงต๎องฝึกให๎
เกิดทักษะและปฏิบัติตามกฎ 
กติกา 
การเลํนตามชนิดกีฬาให๎
ถูกต๎อง 
และมีน้ าใจนักกีฬา 

7   

15 กิจกรรม
นันทนาการ 

พ 3.1    
ป.5/6  

กิจกรรมนันทนาการเป๕น
กิจกรรม 
ที่ท าในเวลาวํางและท าให๎เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เป๕นการใช๎ 
เวลาวํางให๎เป๕นประโยชน๑ 

2   

16 สมรรถภาพทาง
กาย 

พ 4.1   ป 
.5/5  

สมรรถภาพทางกายที่ดียํอมมี
ผลตํอการท างานที่ดี การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จะท าให๎เราสามารถปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย เพื่อ
ประสิทธิภาพในการท างานที่
ดีขึ้นด๎วย 

3   
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                             เวลา 80 ชั่วโมง  

ศึกษาเก่ียวกับความส าคัญของระบบภายในรํางกาย การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน 
เพศศึกษา หลักการเคลื่อนไหวรํางกาย กิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรม
นันทนาการ การออกก าลังกาย โดยการเลํนกีฬา การสร๎างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
สิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ โรคติดตํอที่ส าคัญ 
ในประเทศไทย ภัยธรรมชาติและสารเสพติดให๎โทษ 

โดยการจัดกิจกรรมกลุํมเพื่อเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็น สนทนา แลกเปลี่ยนความคิด 
สังเกตภาพ ตามหัวข๎อเรื่องท่ีก าหนด เพื่อวิเคราะห๑ผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นตํอตนเองและผู๎อ่ืน วิเคราะห๑
สถานการณ๑เพ่ืออธิบาย สาเหตุของป๓ญหา ผลที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาตามสถานการณ๑  
จากนั้นจึงเขียนสรุป 
ความรู๎เป๕นแผนภาพรูปแบบตําง ๆ การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา 

เห็นคุณคําและเกิดจิตส านึกท่ีดีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวด๎วยการ
ออกก าลังกายเป๕นประจ า รับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ และสามารถน าข๎อมูลความรู๎ไปเผยแพรํให๎
บุคคลในครอบครัว และในชุมชนของตนเองได๎ถูกต๎องเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความส าคัญของ 
ระบบภายในรํางกาย 

พ 1.1 ป.6/1, 
ป.6/2 

 ระบบตําง ๆ ภายในรํางกายล๎วน 
มีความส าคัญตํอการด ารงชีวิตและ 
การเจริญเติบโต จึงต๎องดูแลรักษาอยํางถูกวิธี
เพ่ือให๎สามารถท างานได๎ตาม 
ปกติ สํงผลให๎รํางกายแข็งแรง 
และมีสุขภาพที่ดี 

6  

2 การสร๎างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน 

พ 2.1 ป.6/1  1. การรู๎จักสร๎างและรักษา  
สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน 
และบุคคลอ่ืนในสังคมจะท าให๎ด ารงชีวิตได๎
อยํางมีความสุข เป๕นที่รัก 
และชื่นชมของคนอ่ืน 
 2. การท างานกลุํมให๎ประสบความ  
ส าเร็จ ต๎องอาศัยความสามารถของ 
สมาชิกกลุํม การยอมรับในความคิดเห็นและ
ความแตกตํางระหวํางบุคคล การมีความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของ
สมาชิกในกลุํม 

8  

3 เพศศึกษา พ 2.1 ป.6/2  การปฏิบัติตนที่ไมํเหมาะสมกับ  
เพศและวัย รวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย อาจน าไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑กํอนวัยอัน
ควร น ามาซึ่งป๓ญหาการ 
ติดเชื้อเอดส๑ การตั้งครรรภ๑กํอนวัยอันควร 
และการท าแท๎ง 

6  

4 
 
 

 

หลักการเคลื่อนไหว
รํางกาย 

พ 3.1 ป.6/2  การเข๎าใจหลักการเคลื่อนไหวรํางกาย  
จะท าให๎สามารถเคลื่อนไหวท ากิจกรรม 
ตําง ๆ ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง  
มีประสิทธิภาพ 

2  
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 กิจกรรมทางกาย 
และการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 

พ. 3.1 ป.6/1 
พ. 3.2 ป.6/1 

 การปฏิบัติกิจกรรมแบบผลัด  
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง และการออก
ก าลังกาย เป๕นกิจกรรมที่ชํวยฝึกการ
เคลื่อนไหวของรํางกาย หากปฏิบัติอยําง
สม่ าเสมอจะท าให๎รํางกายแข็งแรงจิตใจแจํมใส
และเกิดความสามัคคีในหมูํคณะ 

12  

6 กิจกรรมนันทนาการ พ 3.1 ป.6/5 
พ 3.2 ป.6/2, 
 ป.6/6 

 การท ากิจกรรมนันทนาการ เป๕นการ  
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ชํวยพัฒนาทักษะ
ความรู๎ความสามารถในด๎านตําง ๆ 

6  

7 การออกก าลังกาย 
โดยการเลํนกีฬา 

พ 3.1 ป.6/3, 
ป.6/4 
พ 3.2 ป.6/3, 
 ป.6/4,  
 ป.6/5,  
 ป.6/6 

 การเลํนกีฬาเป๕นการสร๎างเสริมรํางกาย  
ให๎มีสุขภาพที่ดีท้ังกายและใจ ซึ่งผู๎เลํน 
ต๎องปฏิบัติตามกฎกติกาอยํางเครํงครัด 
และฝึกฝนทักษะของกีฬาที่ตนสนใจอยําง
สม่ าเสมอ เพื่อให๎เลํนกีฬาได๎ดี 
และมีความปลอดภัยในการเลํนกีฬา 

10  

8 การสร๎างเสริมและ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

พ 4.1 ป.6/4 
 

 1. การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
อยํางสม่ าเสมอ ท าให๎รํางกายสมบูรณ๑ 
แข็งแรง มีความพร๎อมในการปฏิบัติ 
กิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
จะท าให๎ทราบความสมบูรณ๑ของรํางกาย 
ในด๎านตําง ๆ เพ่ือเป๕นแนวทางในการ 
ปรับปรุงแก๎ไขสมรรถภาพทางกายด๎าน 
ที่บกพรํองให๎สมบูรณ๑ 

10 
 

 

9 สิ่งแวดล๎อมกับ
สุขภาพ 

พ 4.1 ป.6/1, 
ป.6/3 

 1. การแสดงพฤติกรรมการมีสํวนรํวม  
ในการดูแลและแก๎ไขป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม 
เป๕นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติ เพื่อให๎ 
สามารถแก๎ไขป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมได๎ 
และสํงผลให๎ทุกคนมีสุขภาพท่ีดี 
ทั้งรํางกายและจิตใจ 

4  
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

10 โรคติดตํอที่ส าคัญ 
ในประเทศไทย 

พ 4.1 ป.6/2  การระบาดของโรคติดตํอท าให๎คน  
ในประเทศเจ็บปุวยและอํอนแอ รวมทั้ง 
สํงผลกระทบและท าให๎เกิดป๓ญหาใน
ระดับประเทศ เราจึงควรรู๎จักวิธีปูองกัน
โรคติดตํอตําง ๆ อยํางถูกต๎อง เพื่อปูองกัน
ไมํให๎เป๕นโรคและควบคุมการแพรํระบาดของ
โรค 

6  

11 ภัยธรรมชาติ พ 5.1 ป.6/1, 
ป.6/2 
 

 ภัยธรรมชาติ เป๕นสิ่งที่ไมํสามารถ  
ควบคุมได๎ และความรุนแรงของภัยธรรมชาติจะ
สํงผลกระทบตํอรํางกาย 
จิตใจ และสังคมโดยรวม เราจึงควร  
รู๎จักเรียนรู๎วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต๎อง 
ในการเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติ 
และการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย  
ขณะเกิดภัยธรรมชาติ 

6  

12 สารเสพติดให๎โทษ พ 5.1 ป.6/3  การติดสารเสพติด มีหลายสาเหตุ  
ทั้งจากตนเอง ผู๎อ่ืน และสิ่งแวดล๎อม 
รอบตัว การติดสารเสพติดสํงผลกระทบทั้งตํอ
ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ 
จึงควรรํวมมือกันปูองกันตนเองให๎พ๎นภัยจาก
สารเสพติด และชักชวนผู๎อ่ืนให๎หลีกเลี่ยงจาก
สารเสพติดด๎วย 

5  

รวม 80  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   
 
เรียนรู้อะไรในศิลปะ 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะมํุงพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจมีทักษะวิธีการทางศิลปะ
เกิดความซาบซึ้งในคุณคําของศิลปะเปดโอกาสให๎ผู๎เรียนแสดงออกอยํางอิสระในศิลปะแขนงตํางๆ
ประกอบด๎วยสาระส าคัญคือ 
 ทัศนศิลป์ มีความรู๎ความเข๎าใจองค๑ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร๎างและน าเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช๎อุปกรณ๑ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช๎เทคนิค วิธีการของ
ศิลปนในการสร๎างงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห๑ วิพากษ๑ วิจารณ๑คุณคํางานทัศนศิลป์เข๎าใจ
ความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางานศิลปะท่ีเป๕นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ดนตรี มีความรู๎ความเข๎าใจองค๑ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค๑วิเคราะห๑ 
วิพากษ๑ วิจารณ๑คุณคําดนตรี ถํายทอดความรู๎สึก ทางดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชมและประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําดนตรีที่
เป๕นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย และสากล ร๎องเพลง และเลํนดนตรีใน
รูปแบบตําง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู๎สึกท่ีมีตํอดนตรีในเชิงสุนทรียะ
เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ๑ในประวัติศาสตร๑  
 นาฏศิลป์  มีความรู๎ความเข๎าใจองค๑ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อยําง
สร๎างสรรค๑ ใช๎ศัพท๑เบื้องต๎นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห๑วิพากษ๑ วิจารณ๑คุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอด
ความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระสร๎างสรรค๑การเคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆ ประยุกต๑ใช๎นาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม เห็นคุณคําของ
นาฏศิลป์ที่เป๕นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย และสากล 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 1.1  สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ 
วิพากษ๑ 
   วิจารณ๑คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะ
อยํางอิสระ 
   ชื่นชม และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 1.2  เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็น
คุณคํางาน ทัศนศิลป์ที่เป๕น    

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย และสากล 
 

สาระท่ี 2 ดนตร ี
มาตรฐาน ศ 2.1  เข๎าใจและแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ วิพากษ๑วิจารณ๑
คุณคําดนตรี ถํายทอด   
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   ความรู๎สึก ความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม เห็น
คุณคําของ  ดนตรีที่ เป๕นมรดก  
   ทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทยและสากล  
 
สาระท่ี 3 นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.1  เข๎าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ 
วิพากษ๑วิจารณ๑คุณคํานาฏศิลป์ 

ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2  เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรม เห็น
คุณคําของนาฏศิลป์ที่เป๕น  
   มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทยและสากล  
 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับรูปรําง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตํางๆ ในธรรมชาติ

สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ มีทักษะพ้ืนฐานการใช๎วัสดุอุปกรณ๑ในการสร๎างงานวาดภาพ
ระบายสีโดยใช๎เส๎น รูปรําง รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และงานป๓๗น งานโครงสร๎าง
เคลื่อนไหวอยํางงํายๆ ถํายทอดความคิดความรู๎สึกจากเรื่องราว เหตุการณ๑ชีวิตจริง สร๎าง
งานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของ
ตนเองและเข๎าใจความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์ใน
ท๎องถิ่น ตลอดจนการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น 

 รู๎และเข๎าใจแหลํงก าเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน๎าที่ ความหมาย ความส าคัญ
ของบทเพลงใกล๎ตัวที่ได๎ยิน สามารถทํองบทกลอน ร๎องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหว
รํางกายให๎สอดคล๎องกับบทเพลง อําน เขียน และใช๎สัญลักษณ๑แทนเสียงเคาะจังหวะแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร๎องของตนเอง มีสํวนรํวมกับกิจกรรมดนตรีใน
ชีวิตประจ าวัน 

 สร๎างสรรค๑การเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆ สามารถแสดงทําทางประกอบจังหวะเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป์ มีมารยาทในการชมการแสดง รู๎หน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชม รู๎ประโยชน๑
ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน เข๎ารํวมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย 

 รู๎และเข๎าใจการละเลํนของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท๎องถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจใน
การละเลํนพื้นบ๎าน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลํนพื้นบ๎านกับการด ารงชีวิตของ
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คนไทย บอกลักษณะเดํนและเอกลักษณ๑ของนาฏศิลป์ไทย ตลอดจนความส าคัญของการ
แสดงนาฏศิลป์ได๎ 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 รู๎และเข๎าใจการใช๎ทัศนธาตุ รูปรําง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ

อุปกรณ๑ ถํายทอดความคิด อารมณ๑ความรู๎สึก สามารถใช๎หลักการจัดขนาดสัดสํวนความ
สมดุล น้ าหนัก แสงเงา ตลอดจนการใช๎สีคูํตรงข๎ามท่ีเหมาะสมในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 2 
มิติ 3 มิติ เชํน งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานป๓๗น งานพิมพ๑ภาพรวมทั้งสามารถ
สร๎างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถํายทอดความคิดจินตนาการเป๕นเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณ๑ตํางๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางองค๑ประกอบศิลป์ 
หลักการลดและเพ่ิมในงานป๓๗น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู๎วิธีการปรับปรุง
งานให๎ดีขึ้น ตลอดจนรู๎และเข๎าใจคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคนในสังคม  

 รู๎และเข๎าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ  ความ
ศรัทธาในศาสนาและวัฒนธรรมที่มีผลตํอการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น 

 รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร๎อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน๎าที่ รู๎ถึงการเคลื่อนที่
ขึ้นลงของท านองเพลง องค๑ประกอบของดนตรี ศัพท๑สังคีตในบทเพลง ประโยคและอารมณ๑
ของบทเพลงที่ฟ๓ง ร๎อง และบรรเลงเครื่องดนตรี ด๎นสดอยํางงําย ใช๎และเก็บรักษาเครื่อง
ดนตรีอยํางถูกวิธี อําน เขียนโน๎ตไทยและสากลในรูปแบบตํางๆ รู๎ลักษณะของผู๎ที่จะเลํน
ดนตรีได๎ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของดนตรี ถํายทอดความรู๎สึกของบท
เพลงที่ฟ๓ง สามารถใช๎ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และการเลําเรื่อง  

 รู๎และเข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ตํางๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร๑ อิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรีรู๎คุณคําดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมตํางกัน เห็นความส าคัญในการอนุรักษ๑ 

 รู๎และเข๎าใจองค๑ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาทํา นาฏยศัพท๑พ้ืนฐาน สร๎างสรรค๑
การเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครงํายๆ ถํายทอดลีลาหรืออารมณ๑และ
สามารถออกแบบเครื่องแตํงกายหรืออุปกรณ๑ประกอบการแสดงงํายๆ เข๎าใจความสัมพันธ๑
ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวัน 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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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ 
วิพากษ๑ วิจารณ๑คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ ชื่น
ชม และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อภิปรายเกี่ยวกับรูปรําง 

ลักษณะ        และขนาดของสิ่ง
ตําง ๆ รอบตัว   ในธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น 

 รูปรํางลักษณะ  และขนาดของสิ่งตําง ๆ  
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย๑สร๎างข้ึน 

๒. บอกความรู๎สึกท่ีมีตํอ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัว 

 ความรู๎สึกท่ีมีตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
รอบตัว เชํน รู๎สึกประทับใจกับความงาม ของบริเวณ
รอบอาคารเรียน หรือรู๎สึกถึง    ความไมํเป๕นระเบียบ 
ของสภาพภายในห๎องเรียน 

๓. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎
วัสดุ  อุปกรณ๑สร๎างงานทัศนศิลป์ 

 การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ เชํน ดินเหนียว                   
ดินน้ ามัน  ดินสอ พูํกัน กระดาษ สีเทียน สีน้ า ดินสอสี
สร๎างงานทัศนศิลป์ 

๔. สร๎างงานทัศนศิลป์โดยการ
ทดลองใช๎สี ด๎วยเทคนิคงําย ๆ 

 การทดลองสีด๎วยการใช๎สีน้ า สีโปสเตอร๑               
สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาได๎ในท๎องถิ่น 

๕. วาดภาพระบายสีภาพ
ธรรมชาติ           ตามความรู๎สึก
ของตนเอง  

 การวาดภาพระบายสีตามความรู๎สึก                 
ของตนเอง 

ป.๒ ๑. บรรยายรูปรําง รูปทรงที่
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 รูปรําง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เชํน รูปกลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และกระบอก 

๒.  ระบุทัศนธาตุที่อยูํใน
สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ โดย
เน๎นเรื่องเส๎น                  สี 
รูปรําง และรูปทรง 

 เส๎น สี รูปรําง รูปทรงในสิ่งแวดล๎อม          
และงานทัศนศิลป์ประเภทตําง ๆ เชํน งานวาด            
งานป๓๗น และงานพิมพ๑ภาพ 

๓. สร๎างงานทัศนศิลป์ตําง ๆ
โดยใช๎ทัศนธาตุที่เน๎นเส๎น รูปรําง 

 เส๎น รูปรํางในงานทัศนศิลป์ประเภทตําง ๆ 
เชํน งานวาด งานป๓๗น และงานพิมพ๑ภาพ 

ป.๒ ๔. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎
วัสดุ  อุปกรณ๑ สร๎างงานทัศนศิลป์ 
๓ มิต ิ

 การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ สร๎างงานทัศนศิลป์ ๓  
มิติ 

๕. สร๎างภาพปะติดโดยการตัด
หรือ            ฉีกกระดาษ 

 ภาพปะติดจากกระดาษ  



27 
 

๖. วาดภาพเพ่ือถํายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเองและเพ่ือนบ๎าน 

 การวาดภาพถํายทอดเรื่องราว  

๗. เลือกงานทัศนศิลป์ และ
บรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึง
เนื้อหาเรื่องราว 

 เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์  

๘. สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์
เป๕นรูปแบบงานโครงสร๎าง
เคลื่อนไหว 

 งานโครงสร๎างเคลื่อนไหว  
 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
ป.๓ 
 

๑. บรรยาย รูปรําง รูปทรงใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และงาน
ทัศนศิลป์ 

 รูปรําง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและ
งานทัศนศิลป์ 

๒. ระบุ วัสดุ  อุปกรณ๑ที่ใช๎
สร๎างผลงาน 
 เมื่อชมงานทัศนศิลป์ 

 วัสดุ อุปกรณ๑ท่ีใช๎สร๎างงานทัศนศิลป์ประเภท
งานวาด งานป๓๗น งานพิมพ๑ภาพ 

๓. จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง 
ๆ             ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์ โดยเน๎นเรื่อง เส๎น 
สี รูปรําง รูปทรง  และพ้ืนผิว 

 เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิว ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ 

๔. วาดภาพ ระบายสีสิ่งของ
รอบตัว 

 การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัว  ด๎วยสี
เทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร๑  

๕. มีทักษะพ้ืนฐาน ในการใช๎
วัสดุอุปกรณ๑สร๎างสรรค๑งานป๓๗น 

 การใช๎วัสดุอุปกรณ๑ในงานป๓๗น  

๖. วาดภาพถํายทอดความคิด
ความรู๎สึกจากเหตุการณ๑ชีวิตจริง 
โดยใช๎เส๎น รูปรํางรูปทรง สีและ
พ้ืนผิว 

 การใช๎เส๎น  รูปรําง  รูปทรง  สี  และพ้ืนผิว  
วาดภาพถํายทอดความคิดความรู๎สึก 

๗. บรรยายเหตุผลและวิธีการ
ในการสร๎างงานทัศนศิลป์โดยเน๎น
ถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ๑ 

 วัสดุ  อุปกรณ๑ เทคนิควิธีการในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ 

ป.๓ ๘. ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่
ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง 

 การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง 

๙. ระบุ และจัดกลุํมของภาพ  การจัดกลุํมของภาพตามทัศนธาตุ 
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ตามทัศนธาตุที่เน๎นในงานทัศนศิลป์
นั้น ๆ 
๑๐. บรรยายลักษณะรูปรําง 
รูปทรง               ในงานการ
ออกแบบสิ่งตําง ๆ ที่มีในบ๎านและ
โรงเรียน    

 รูปรําง  รูปทรง  ในงานออกแบบ 

ป.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เปรียบเทียบรูปลักษณะ
ของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม               และงาน
ทัศนศิลป์ 

  รูปรําง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงาน
ทัศนศิลป์ 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของสีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็นที่
มีตํออารมณ๑ของมนุษย๑ 

 อิทธิพลของสี วรรณะอํุน  และวรรณะเย็น  

๓. จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง 
ๆ              ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดย
เน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง รูปทรง
พ้ืนผิว และพ้ืนที่วําง 

 เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่วํางใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ 

๔. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎
วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑งานพิมพ๑
ภาพ 

 การใช๎วัสดุ  อุปกรณ๑สร๎างงานพิมพ๑ภาพ 

๕. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎
วัสดุ  อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑งานวาด
ภาพระบายสี 

 การใช๎วัสดุ  อุปกรณ๑ในการวาดภาพระบายสี  
 
 

๖. บรรยายลักษณะของภาพโดย
เน๎น เรื่องการจัดระยะ ความลึก 
น้ าหนักและแสงเงาในภาพ 

 การจัดระยะความลึก  น้ าหนักและแสงเงา ใน
การวาด 
ภาพ 

๗.  วาดภาพระบายสี โดยใช๎สี
วรรณะอํุนและสีวรรณะเย็น 
ถํายทอดความรู๎สึกและจินตนาการ 

 การใช๎สีวรรณะอํุนและใช๎สีวรรณะเย็น วาด
ภาพถํายทอดความรู๎สึกและจินตนาการ 

๘. เปรียบเทียบความคิด
ความรู๎สึก                  ที่ถํายทอด
ผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและ
บุคคลอื่น 

  ความเหมือนและความแตกตํางในงานทัศนศิลป์
ความคิดความรู๎สึกที่ถํายทอดในงานทัศนศิลป์ 

๙. เลือกใช๎วรรณะสีเพ่ือ
ถํายทอดอารมณ๑ ความรู๎สึกในการ
สร๎างงานทัศนศิลป์ 

  การเลือกใช๎วรรณะสีเพ่ือถํายทอดอารมณ๑ 
ความรู๎สึก 
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ป.๕ 
 

๑. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ
ต าแหนํง             ของสิ่งตําง ๆ ที่
ปรากฏในสิ่งแวดล๎อม และงาน
ทัศนศิลป์ 

 จังหวะ ต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ในสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์ 

๒. เปรียบเทียบความแตกตําง
ระหวํางงานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค๑
ด๎วยวัสดุอุปกรณ๑และวิธีการที่
ตํางกัน 

 ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์   
 

๓. วาดภาพ โดยใช๎เทคนิคของแสง
เงา น้ าหนัก และวรรณะสี 

 แสงเงา  น้ าหนัก และวรรณะสี   

๔. สร๎างสรรค๑งานป๓๗นจาก ดิน
น้ ามัน หรือดินเหนียวโดยเน๎นการ
ถํายทอดจินตนาการ 

 การสร๎างงานป๓๗นเพ่ือถํายทอดจินตนาการด๎วย
การใช๎ดินน้ ามันหรือดินเหนียว  

๕. สร๎างสรรค๑งานพิมพ๑ภาพ 
โดยเน๎น การจัดวางต าแหนํงของสิ่ง
ตําง ๆ  ในภาพ 

 การจัดภาพในงานพิมพ๑ภาพ 

๖. ระบุป๓ญหาในการจัด
องค๑ประกอบศิลป์  
และการสื่อความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองและบอก
วิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น 

 การจัดองค๑ประกอบศิลป์และการสื่อความหมาย ใน
งานทัศนศิลป์ 

๗. บรรยายประโยชน๑และ
คุณคํา              ของงาน
ทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคน             
ในสังคม 

  ประโยชน๑และคุณคําของงานทัศนศิลป์ 

ป.๖ ๑. ระบุสีคูํตรงข๎าม และ
อภิปรายเกี่ยวกับการใช๎สีคูํตรงข๎าม
ในการถํายทอดความคิดและ
อารมณ๑ 

  วงสีธรรมชาติ และสีคูํตรงข๎าม 

๒. อธิบายหลักการจัดขนาด
สัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ 

  หลักการจัดขนาด สัดสํวนความสมดุล              
ในงานทัศนศิลป์ 

๔. สร๎างงานทัศนศิลป์จาก
รูปแบบ                ๒มิติ เป๕น๓
มิติ โดยใช๎หลักการ               ของ
แสงเงาและน้ าหนัก 
 
 

  งานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓  มิติ 
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ป.๖ ๔. สร๎างสรรค๑งานป๓๗นโดยใช๎

หลักการเพิ่มและลด 
 การใช๎หลักการเพิ่มและลดในการสร๎างสรรค๑
งานป๓๗น 

๕. สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์
โดยใช๎หลักการของรูปและพ้ืนที่วําง 

 รูปและพ้ืนที่วํางในงานทัศนศิลป์  

๖. สร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์
โดยใช๎              สีคูํตรงข๎าม
หลักการจัดขนาดสัดสํวน และความ
สมดุล 

 การสร๎างสรรค๑งานทัศนศิลป์โดยใช๎    สีคูํตรง
ข๎าม  หลักการจัดขนาด สัดสํวนและความสมดุล 

๗. สร๎างงานทัศนศิลป์เป๕น
แผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบ เพื่อถํายทอด
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ๑ตําง ๆ  

 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

ชีวิตประจ าวัน 
 งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 

ป.๒ ๑. บอกความส าคัญของงาน
ทัศนศิลป์ 
ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

 ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิต 
ประจ าวัน 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ประเภทตําง ๆ ในท๎องถิ่น
โดยเน๎นถึงวิธีการสร๎างงานและวัสดุ
อุปกรณ๑ ที่ใช๎ 

 งานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น  

ป.๓ ๑. เลําถึงที่มาของงาน
ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น 

 ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น    

๒. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ๑และวิธีการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น 

 วัสดุ อุปกรณ๑ และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์
ในท๎องถิ่น 

ป.๔ ๑. ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับ
งานทัศนศิลป์ ในเหตุการณ๑ และงาน
เฉลิมฉลอง             ของ
วัฒนธรรมในท๎องถิ่น 

 งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
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๒. บรรยายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์                ที่มาจาก
วัฒนธรรมตําง ๆ 

 งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมตําง ๆ  

ป.๕ ๑. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ใน
แหลํงเรียนรูห๎รือนิทรรศการศิลปะ 

 ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์  

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์                ที่สะท๎อน
วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญา                           
ในท๎องถิ่น 

 งานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและ     ภูมิ
ป๓ญญาในท๎องถิ่น 

ป.๖ ๑. บรรยายบทบาทของงาน
ทัศนศิลป์           ที่สะท๎อนชีวิต
และสังคม 

 บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิต       และ
สังคม 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของ              ความเชื่อความ
ศรัทธาในศาสนาที่มีผลตํองาน
ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น 

 อิทธิพลของศาสนาที่มีตํองานทัศนศิลป์    ใน
ท๎องถิ่น 

 ๓. ระบุ และบรรยายอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นท่ีมีผลตํอ
การสร๎างงานทัศนศิลป์ของบุคคล 

 อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นท่ีมีผล    ตํอ
การสร๎างงานทัศนศิลป์ 

 
 
สาระที่ ๒ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข๎าใจและแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ วิพากษ๑วิจารณ๑
คุณคําดนตรี  
 ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชมและประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
ป.๑ ๑. รู๎วําสิ่งตําง ๆ สามารถ

กํอก าเนิดเสียงที่แตกตํางกัน 
 

 การก าเนิดของเสียง 
- เสียงจากธรรมชาติ 
- แหลํงก าเนิดของเสียง 
- สีสันของเสียง 

๒. บอกลักษณะของเสียงดัง-
เบาและความช๎า- เร็วของจังหวะ 

 ระดับเสียงดัง-เบา ( Dynamic) 
 อัตราความเร็วของจังหวะ Tempo 

๓. ทํองบทกลอน ร๎องเพลง
งําย ๆ 
 

 การอํานบทกลอนประกอบจังหวะ  
 การร๎องเพลงประกอบจังหวะ  

๔. มีสํวนรํวมในกิจกรรม  กิจกรรมดนตรี  
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ดนตรีอยํางสนุกสนาน 
 

- การร๎องเพลง 
- การเคาะจังหวะ 
- การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง  
- ตามความดัง- เบาของบทเพลง 
- ตามความช๎าเร็วของจังหวะ 

๕. บอกความเก่ียวข๎องของ
เพลงที่ใช๎                                         
ในชีวิตประจ าวัน 
 

 เพลงที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
-      เพลงกลํอมเด็ก 
-      บทเพลงประกอบการละเลํนเพลงส าคัญ (เพลง
ชาติไทย      เพลงสรรเสริญพระบารมี) 

ป.๒ ๑. จ าแนกแหลํงก าเนิด ของ
เสียงที่ได๎ยิน 
 

 สีสันของเสียงเครื่องดนตรี  
 สีสันของเสียงมนุษย๑  

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

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

ป.๒ 
 

๓. เคาะจังหวะหรือ
เคลื่อนไหวรํางกาย          ให๎
สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลง 

 การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง  
 การเลํนเครื่องดนตรีประกอบเพลง  

๔. ร๎องเพลงงําย ๆ ที่
เหมาะสมกับวัย 

 การขับร๎อง  

๕. บอกความหมายและ
ความส าคัญ            ของเพลงที่ได๎
ยิน 

 ความหมายและความส าคัญของเพลง            
ที่ได๎ยิน 
เพลงปลุกใจ 
เพลงสอนใจ 

ป.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ระบุรูปรํางลักษณะของ
เครื่องดนตรี          ที่เห็นและได๎
ยินในชีวิตประจ าวนั 

 รูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรี 
 เสียงของเครื่องดนตรี  

๒. ใช๎รูปภาพหรือสัญลักษณ๑
แทนเสียง และจังหวะเคาะ 
 

 สัญลักษณ๑แทนคุณสมบัติของเสียง (สูง-ต่ า  
ดัง-เบา ยาว-สั้น) 
 สัญลักษณ๑แทนรูปแบบจังหวะ  

๓. บอกบทบาทหน๎าที่ของ
เพลงที่ได๎ยิน 
 

 บทบาทหน๎าที่ของบทเพลงส าคัญ  
- เพลงชาติ 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี 
- เพลงประจ าโรงเรียน 

๔. ขับร๎องและบรรเลงดนตรี
งําย ๆ 

 การขับร๎องเดี่ยวและหมูํ  
 การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง  
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๕. เคลื่อนไหวทําทาง
สอดคล๎องกับอารมณ๑ของเพลงที่ฟ๓ง 

 การเคลื่อนไหวตามอารมณ๑ของบทเพลง  

๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงดนตรี เสียงขับร๎องของตนเอง
และผู๎อ่ืน 
 

 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร๎องและ
เสียงดนตรี 

- คุณภาพเสียงร๎อง 
- คุณภาพเสียงดนตรี 

๗. น าดนตรีไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันหรือโอกาสตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม 
 

 การใช๎ดนตรีในโอกาสพิเศษ  
- ดนตรีในงานรื่นเริง 
- ดนตรีในการฉลองวันส าคัญของชาติ 

ป.๔ 
 

๑. บอกประโยคเพลงอยําง
งําย 
 

  โครงสร๎างของบทเพลง 
- ความหมายของประโยคเพลง 
- การแบํงประโยคเพลง 

๒. จ าแนกประเภทของเครื่อง
ดนตรีที่ใช๎ในเพลงที่ฟ๓ง 

ประเภทของเครื่องดนตรี 
  เสียงของเครื่องดนตรีแตํละประเภท 

๓. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่
ขึ้น – ลงงําย ๆ           ของท านอง 
รูปแบบจังหวะและความเร็ว                
ของจังหวะในเพลงที่ฟ๓ง 
 

  การเคลื่อนที่ข้ึน - ลงของท านอง 
  รูปแบบจังหวะของท านองจังหวะ 
  รูปแบบจังหวะ 
  ความช๎า - เร็วของจังหวะ 

๔. อําน เขียนโน๎ตดนตรีไทย
และสากล 
 

  เครื่องหมายและสัญลักษณ๑ทางดนตรี 
- กุญแจประจ าหลัก    
- บรรทัดห๎าเส๎น 
- โน๎ตและเครื่องหมายหยุด  
- ส๎นกั้นห๎อง 

  โครงสร๎างโน๎ตเพลงไทย 
- การแบํงห๎อง      
- การแบํงจังหวะ 

๕. ร๎องเพลงโดยใช๎ชํวงเสียงที่
เหมาะสมกับตนเอง 

  การขับร๎องเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง 

๖. ใช๎และเก็บเครื่องดนตรี
อยํางถูกต๎องและปลอดภัย 

  การใช๎และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี ของตน 

๗. ระบุวําดนตรีสามารถใช๎ใน
การสื่อเรื่องราว 

  ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง 
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ป.๕ 
 
 
 

๑. ระบุองค๑ประกอบดนตรีใน
เพลงที่ใช๎ในการสื่ออารมณ๑ 
 

  การสื่ออารมณ๑ของบทเพลงด๎วยองค๑ประกอบดนตรี 
- จังหวะกับอารมณ๑ของบทเพลง 
- ท านองกับอารมณ๑ของบทเพลง 

ป.๕ 
 

๒. จ าแนกลักษณะของเสียง
ขับร๎องและเครื่องดนตรีที่อยูํในวง
ดนตรีประเภทตําง ๆ 

  ลักษณะของเสียงนักร๎องกลุํมตําง ๆ  
  ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทตําง ๆ  

๓. อําน เขียนโน๎ตดนตรีไทย
และสากล          ๕ระดับเสียง 
 

  เครื่องหมายและสัญลักษณ๑ทางดนตรี 
บันไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic scale 
โน๎ตเพลงในบันไดเสียง๕เสียง Pentatonic scale 

๔. ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลง
จังหวะ และท านอง  

  การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ 
การบรรเลงท านองด๎วยเครื่องดนตรี 

๕. ร๎องเพลงไทยหรือเพลง
สากลหรือเพลง               ไทย
สากลที่เหมาะสมกับวัย  
 

การร๎องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น 
 การร๎องเพลงสากล หรือไทยสากล 
 การร๎องเพลงประสานเสียงแบบ             Canon  
Round 

๖. ด๎นสดงําย ๆ โดยใช๎
ประโยคเพลง 
แบบถามตอบ 

 การสร๎างสรรค๑ประโยคเพลงถาม-ตอบ 

๗. ใช๎ดนตรีรํวมกับกิจกรรมใน
การแสดงออกตามจินตนาการ 

การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์ 
 การสร๎างสรรค๑เสียงประกอบการเลําเรื่อง 

ป.๖ ๑. บรรยายเพลงที่ฟ๓ง โดย
อาศัยองค๑ประกอบดนตรี และศัพท๑
สังคีต 

 องค๑ประกอบดนตรีและศัพท๑สังคีต 

๒. จ าแนกประเภทและ
บทบาทหน๎าที่                     
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่                             
มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ  

 เครื่องดนตรีไทยแตํละภาค 
 บทบาทและหน๎าที่ของเครื่องดนตรี 
 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล 

๓. อําน เขียนโน๎ตไทย และ
โน๎ตสากลท านองงําย ๆ  
 

 เครื่องหมายและสัญลักษณ๑ทางดนตรี 
 โน๎ตบทเพลงไทย  อัตราจังหวะสองชั้น 
 โน๎ตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C Major  

๔. ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบ             การร๎องเพลง 
ด๎นสด ที่มีจังหวะและท านองงําย ๆ 

การร๎องเพลงประกอบดนตรี 
 การสร๎างสรรค๑รูปแบบจังหวะและท านองด๎วยเครื่อง
ดนตรี 
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สาระที่ ๓นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรม 
 เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ที่เป๕นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น  
 ภูมิป๓ญญาไทยและสากล  
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุ และเลํนการละเลํน

ของเด็กไทย  
 

 การละเลํนของเด็กไทย 
- วิธีการเลํน 
- กติกา 

๒. บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการ
แสดงนาฏศิลป์ 

 การแสดงนาฏศิลป์ 

ป.๒ ๑. ระบุและเลํนการละเลํน
พ้ืนบ๎าน  
 

 การละเลํนพ้ืนบ๎าน  
- วิธีการเลํน 
- กติกา 

๒. เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นใน
การละเลํนพื้นบ๎านกับสิ่งที่พบเห็น
ในการด ารงชีวิตของคนไทย 

 ที่มาของการละเลํนพ้ืนบ๎าน 

๓. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและ
ภาคภูมิใจ                ใน
การละเลํนพื้นบ๎าน 

 การละเลํนพ้ืนบ๎าน 

ป.๓ ๑. เลําการแสดงนาฏศิลป์ที่
เคยเห็น               ในท๎องถิ่น 

 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ๎านหรือท๎องถิ่นของ
ตน 

๒. ระบุสิ่งที่เป๕นลักษณะเดํน
และเอกลักษณ๑ของการแสดง
นาฏศิลป์  
 

 การแสดงนาฏศิลป์  
- ลักษณะ   
- เอกลักษณ๑ 

๓. อธิบายความส าคัญของ
การแสดงนาฏศิลป์ 

 ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์  
สิ่งที่เคารพ 

ป.๔ ๑. อธิบายประวัติความเป๕นมา
ของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดง
อยํางงําย ๆ 

 ความเป๕นมาของนาฏศิลป์  
 ที่มาของชุดการแสดง 

๒. เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์ 
กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น 
 

 การชมการแสดงนาฏศิลป์   
การแสดงของท๎องถิ่น 

ป.๔ ๓. อธิบายความส าคัญของ
การแสดงความเคารพในการเรียน

 ความเป๕นมาของนาฏศิลป์การท าความเคารพ
กํอนเรียนและกํอนแสดง 
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และการแสดงนาฏศิลป์ 
๔. ระบุเหตุผลที่ควรรักษา 
และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

 ความเป๕นมาของนาฏศิลป์คุณคํา 

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบการแสดง
ประเภทตําง ๆ ของไทย ในแตํละ
ท๎องถิ่น 

 การแสดงนาฏศิลป์ประเภทตําง ๆการแสดง
พ้ืนบ๎าน 

๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ๎านที่สะท๎อนถึง
วัฒนธรรมและประเพณี 

 การแสดงนาฏศิลป์ประเภทตําง ๆการแสดง
พ้ืนบ๎าน 

ป.๖ ๑. อธิบายสิ่งที่มีความส าคัญ
ตํอการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
 

 ความหมาย ความเป๕นมา ความส าคัญ ของ
นาฏศิลป์และละครบุคคลส าคัญคุณคํา 

๒. ระบุประโยชน๑ที่ได๎รับจาก
การแสดงหรือการชมการแสดง
นาฏศิลป์และละคร 

 การแสดงนาฏศิลป์และละคร    ในวันส าคัญ
ของโรงเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ.11101 ศิลปะ                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี1        เวลาเรียน  80  ชั่วโมง 

 อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร๎าง  วาดภาพ  ระบุ   ทํองเลํา เลียนแบบ  แสดงเกี่ยวกับรูปรําง  
ลักษณะ และขนาดของสิ่งตําง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นความรู๎สึกท่ีมีตํอ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัว  สิ่งแวดล๎อมในหมูํบ๎าน มีพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างงาน
ทัศนศิลป์โดยการทดลองใช๎สี ด๎วยเทคนิคงําย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู๎สึกของ
ตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวันสิ่งตําง ๆสามารถกํอก าเนิดเสียง ที่แตกตํางกันลักษณะของเสียง
ดัง-เบาและความช๎า- เร็ว   ของจังหวะบทกลอน ร๎องเพลงงําย ๆมีสํวนรํวมใน กิจกรรมดนตรีอยําง
สนุกสนานความเก่ียวข๎องของเพลงที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน เพลงในท๎องถิ่น สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท๎องถิ่น 
เครื่องดนตรีจากพืชและสัตว๑ในหมูํบ๎าน การเคลื่อนไหว ทําทางงําย ๆ เพื่อสื่อความหมาย แทนค าพูด
สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือรํวมการแสดงเลํนการละเลํนของเด็กไทย 

รู๎  เข๎าใจ  เห็นคุณคํา  ชื่นชม  เกี่ยวกับรูปรําง  ลักษณะ  และขนาดของสิ่งตําง ๆ รอบตัว    ใน
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นความรู๎สึกท่ีมีตํอธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัว สิ่งแวดล๎อมใน
หมูํบ๎าน มีพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช๎สี ด๎วยเทคนิคงําย ๆวาด
ภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู๎สึกของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน สิ่งตําง ๆสามารถ
กํอก าเนิดเสียง ที่แตกตํางกันลักษณะของเสียงดัง -เบาและความช๎า- เร็ว   ของจังหวะบทกลอน ร๎อง
เพลงงําย ๆมีสํวนรํวมใน  กิจกรรมดนตรีอยํางสนุกสนาน ความเกี่ยวข๎องของเพลงที่ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันเพลงในท๎องถิ่นเครื่องดนตรีจากพืชและสัตว๑ในหมูํบ๎าน  สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท๎องถิ่น
การเคลื่อนไหว  ทําทางงําย ๆเพ่ือสื่อความหมาย แทนค าพูดสิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือรํวมการ
แสดงเลํนการละเลํนของเด็กไทย  รักและมุํงม่ันในการท างานสามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑
โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม                  

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1       ป.1/1    ป.1/2     ป.1/3    ป.1/4    ป.1/5 
ศ 1.2       ป.1/1 
ศ 2.1      ป.1/1    ป.1/2     ป.1/3    ป.1/4    ป.1/5 
ศ 2.2       ป.1/1     ป.1/2 
ศ 3.1       ป.1/1    ป.1/2      ป.1/3 
ศ 3.2        ป.1/1    ป.1/2 
 
รวม  ๖ มาตรฐาน  ๑๘ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ศิลปะ 1  รหัสวิชา ศ 11101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1    เวลา 80 ชั่วโมง  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศิลปะในธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

ศ 1.1 ป.
1/1 
 
 
ศ 1.1 ป.
1/2 

รูปรํางลักษณะและขนาดของ
สิ่งตํางๆ รอบตัวในธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างข้ึน 
ความรู๎สึกท่ีมีตํอธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมรอบตัว เชํน รู๎สึก
ประทับใจกับความงาม ของ
บริเวณรอบอาคารเรียน หรือ
รู๎สึกถึงความไมํเป๕นระเบียบ
ของสภาพภายนอกห๎องเรียน 

12 20 
 

2 สร๎างสรรค๑งานศิลป์ ศ 1.1 ป.
1/3 
 
 
 
ศ 1.1 ป.
1/4 
 
 
ศ 1.1 ป.
1/5 
 

ใช๎วัสดุอุปกรณ๑ เชํน ดิน
เหนียว ดินน้ าทัน ดินสอ พูํกัน 
กระดาษ สีเทียน สีน้ า ดินสอ
สี สร๎างงานทัศนศิลป์ 
การทดลองด๎วยการใช๎สีน้ า สี
โปสเตอร๑ สีเทียน และสีจาก
ธรรมชาติที่หาได๎ในท๎องถิ่น 
การวาดภาพระบายสีตาม
ความรู๎สึกของตนเอง 

8 5 

3 สนุกกับงานศิลป์ ศ 1.1 ป.
1/3 
 
 
 
 

ใช๎วัสดุอุปกรณ๑ เชํน ดิน
เหนียว ดินน้ าทัน ดินสอ พูํกัน 
กระดาษ สีเทียน สีน้ า ดินสอ
สี สร๎างงานทัศนศิลป์ 
การทดลองด๎วยการใช๎สีน้ า สี
โปสเตอร๑ สีเทียน และสีจาก
ธรรมชาติที่หาได๎ในท๎องถิ่น 
 

12 20 

4 งานศิลป์ชีวิตปะจ า
วัน 

ศ 1.1 ป.
1/1 

งานศิลป์ชีวิตปะจ าวัน 8 5 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ดนตรี 1  รหัสวิชา ศ 11101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1    เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ก าเนินเกิดเป๕นเสียง ศ 2.1 ป.
1/1 
 
 
ศ 2.1 ป.
1/2 

ก าเนินเกิดของเสียง 
- เสียงจากธรรมชาติ 
- แหลํงก าเนิดของ

เสียง 
สีสันของเสียง 

- ระดับเสียงดัง – เบา 
(Dynamic) 

- อัตราความเร็วของ
จังหวะ (Tempo) 

6 8 

2 ขับขานบทเพลง ศ 2.1 ป.
1/1 
ศ 2.1 ป.
1/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศ 2.1 ป.
1/5 

การอํานบทกลอนประกอบ
จังหวะ 
การร๎องเพลงประกอบจังหวะ 

- กิจกรรมดนตรี  
- การร๎องเพลง 
- การเคาะจังหวะ 
- การเคลื่อนไหว 
- ประกอบเพลง 
- ความดัง – เบา ของ

บทเพลง 
- ความช๎า – เร็ว ของ

จังหวะ 
เพลงที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

- เพลงกลํอมเด็ก 
- บทเพลงประกอบ

การละเลํน 
- เพลงส าคัญ (เพลง

ชาติไทย เพลง
สรรเสริญพระบารมี) 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 
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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 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1    เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การแสดงนาฏศิลป์
เบื้องต๎น 

ศ๓.๑ป.๑/๑ 
ศ.๓.๑ป.๑/๒ 
ศ.๓.๒ป.๑/๒ 

การเคลื่อนไหวลักษณะตํางๆ 
-การเลียนแบบธรรมชาติ 
-การเลียนแบบคนสัตว๑ 
สิ่งของ 
-การใช๎ภาษาทําและการ 
ประดิษฐ๑ทําประกอบเพลง 
-การแสดงประกอบเพลงที่ 
เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว๑ 
-การแสดงนาฏศิลป์ 

๑๐ ๑๕ 

2 การละเลํนของ
เด็กไทย 

ศ๓.๒ป.๑/๑ -การละเลํนของเด็กไทย 
-วิธีการเลํน 
-กติกา 

7 5 

3 การเป๕นผู๎ชมที่ดี ศ.๓.๑ป.๑/๓ การเป๕นผู๎ชมที่ด ี ๓ ๕ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ.1210ศิลปะ                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                          เวลาเรียน  80  ชั่วโมง 
 
บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร๎าง  วาดภาพ  ระบุ   ทํองเลํา เลียนแบบ  แสดงจ าแนก  เคาะ  
ร๎องเพลงเกี่ยวกับรูปรําง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม   ทัศนธาตุที่อยูํในสิ่งแวดล๎อมและ
งานทัศนศิลป์ โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง และรูปทรง   ป๓๗นสัตว๑ชนิดตํางๆที่มีในหมูํบ๎าน  งาน
ทัศนศิลป์ตําง ๆโดยใช๎ทัศนธาตุที่เน๎นเส๎น รูปรําง    การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑  สร๎างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ    
ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษภาพปะติดภาพสถานที่ทํองเที่ยวในต าบลปริกวาดภาพเพ่ือ
ถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพ่ือนบ๎านรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว เป๕นรูปแบบ
งานโครงสร๎างเคลื่อนไหวความส าคัญของงานทัศนศิลป์  ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันงานทัศนศิลป์
ประเภทตําง ๆ ในท๎องถิ่น โดยเน๎นถึงวิธีการสร๎างงานและวัสดุอุปกรณ๑ ที่ใช๎   แหลํงก าเนิด ของเสียงที่
ได๎ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ า ,  ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรีเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรํางกายให๎
สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลง งําย ๆ ที่เหมาะสมกับวัยความหมายและความส าคัญของเพลงที่ได๎ยิน
ความสัมพันธ๑ของเสียงร๎อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท๎องถิ่น โดยใช๎ค างําย ๆ   เครื่องดนตรีในบ๎าน
หนองคู ได๎แกํ กลอง  แคน  ซุง เข๎ารํวมกิจกรรมทางดนตรีในท๎องถิ่นเคลื่อนไหวขณะอยูํกับที่และ
เคลื่อนที่ ที่สะท๎อนอารมณ๑   ของตนเองอยํางอิสระ เลียนแบบทําทางสัตว๑ในการร า  สัตว๑ที่มีในบ๎าน
หนองคู   ทําทาง เพ่ือสื่อความหมาย     แทนค าพูด   แสดงทําทางประกอบจังหวะอยํางสร๎างสรรค๑มี
มารยาทในการชมการแสดงเลํนการละเลํนพื้นบ๎าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลํนพ้ืนบ๎านกับสิ่งที่
พบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย   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  วาดภาพเพ่ือถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพ่ือนบ๎านรวมถึงเนื้อหา
เรื่องราว เป๕นรูปแบบงานโครงสร๎างเคลื่อนไหวความส าคัญของงานทัศนศิลป์  ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันงานทัศนศิลป์ประเภทตําง ๆ ในท๎องถิ่น โดยเน๎นถึงวิธีการสร๎างงานและวัสดุอุปกรณ๑ ที่
ใช๎   แหลํงก าเนิด ของเสียงที่ได๎ยิน คุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ า ,        ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี
เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรํางกายให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลง งําย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
ความหมายและความส าคัญของเพลงที่ได๎ยิน ความสัมพันธ๑ของเสียงร๎อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลง
ท๎องถิ่น โดยใช๎ค างําย ๆ  เครื่องดนตรีในหมูํบ๎านหนองคู ได๎แกํ กลอง  แคน  ซุง เข๎ารํวมกิจกรรมทาง
ดนตรีในท๎องถิ่นเคลื่อนไหวขณะอยูํกับที่และเคลื่อนที่ ที่สะท๎อนอารมณ๑   ของตนเองอยํางอิสระ
เลียนแบบทําทางสัตว๑ในการร า  สัตว๑ที่มีในหมูํบ๎านหนองคู   ทําทาง เพื่อสื่อความหมาย     แทน
ค าพูด   แสดงทําทางประกอบจังหวะอยํางสร๎างสรรค๑มีมารยาทในการชมการแสดง เลํนการละเลํน
พ้ืนบ๎าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลํนพ้ืนบ๎านกับสิ่งที่พบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย   สิ่งที่
ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเลํนพื้นบ๎านรักและมุํงม่ันในการท างาน  สามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม   
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          มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ , ป.๒/๕  , ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘    
ศ ๑.๒  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒ 
ศ ๒.๑  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
ศ ๒.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ศ ๓.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕ 
ศ ๓.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
 
          รวม    ๖มาตรฐาน๒๕ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ทัศนศิลป์๑ รหัสวิชา ศ 12101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พ้ืนฐานงานศิลป์ ศ๑.๑ป.๒/๑ 
ศ.๑.๑ป.๒/๒ 
ศ.๑.๑ป.๒/๓ 
ศ๑.๑ป.๒/๔ 

รูปรํางรูปทรงในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเชํนรูปกลมรี
สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและ
กระบอกเส๎นสีรูปรํางรูปทรง
ใสิ่งแวดล๎อมและงาน
ทัศนศิลป์ประเภทตํางๆเชํน
งานวาดงานป๓๗นและงานพิมพ๑
ภาพเส๎นรูปรํางในงาน
ทัศนศิลป์ประเภทตํางๆเชํน
งานวาดงานป๓๗นและงานพิมพ๑
ภาพการใช๎วัสดุอุปกรณ๑สร๎าง
งานทัศนศิลป์๓มิติ 

๑๖ ๑๘๐ 

2 การสร๎างภาพปะติ 
 

๑.๑ป.๒/๕ ภาพปะติดจากกระดาษ  ๒๐ 

3 เรื่องราวใน
ทัศนศิลป์ 

ศ๑.๑ป.๒/๖ 
ศ.๑.๑ป.๒/๗ 

- การวาดภาพถํายทอด
เรื่องราว 
-เนื้อหาเรื่องราวในงาน
ทัศนศิลป์ 

 ๔๐ 
 

4 การสร๎าง
ภาพเคลื่อนไหว 

ศ.๑.๑ป.๒/๘ งานโครงสร๎างเคลื่อนไหว  ๒๐ 

๕ ศิลปะ 
ท๎องถิ่นนํารู๎ 

ศ๑.๑ป.๒/๑ 
ศ.๑/๒ป.๒/๒ 

ความสาคัญของงาน 
ทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน 
งานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น 

 ๔๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ดนตรี  รหัสวิชา ศ 12101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2    เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 สีสันของเสียง ศ๒.๑ป.๒/๑ 
ศ.๑/๒ป.๒/๒ 

-สีสันของเสียงเครื่องดนตรี 
- -สีสันของเสียงมนุษย๑ 
การฝึกโสตประสาทการ 
จาแนกเสียงสูง –  ตําดัง –  เบา 
ยาว –  สั้น 

 ๒๐ 

2 จังหวะดนตรี ศ.๒/๑ป.๒/๓ -การเคลื่อนไหวประกอบ 
เนื้อหาในบทเพลง 
-การเลํนเครื่องดนตรี 
ประกอบเพลง 

 ๒๐ 

3 การขับร๎อง ศ.๒/๑ป.๒/๔  -การขับร๎อง  ๑๐ 

4 บทเพลงสร๎างสรรค๑ ศ.๒/๑ป.๒/๕ -ความหมายและความส าคัญ
ของเพลงที่ได๎ยินเพลงปลุกใจ
เพลงสอนใจ 

 ๒๐ 

๕ บทเพลงและดนตรี
ท๎องถิ่น 

ศ.๒/๒ป.๒/๑ -บทเพลงในท๎องถิ่นลักษณะ
ของเสียงร๎องในบทเพลง 
-ลักษณะของเสียงเครื่อง
ดนตรีที่ใช๎ในบทเพลง 

 ๒๐ 

6 กิจกรรมดนตรี ศ๒.๒ป.๒/๒ -กิจกรรมดนตรีในโอกาส
พิเศษ 
-ดนตรีกับโอกาสส าคัญใน
โรงเรียน 
-ดนตรีกับวันส าคัญของชาติ 

 ๑๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ 12101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2    เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การเคลื่อนไหวอยําง
มีรูปแบบ 

ศ๓.๑ป.๒/๑ 
ศ.๓.๑ป.๒/๒ 

การเคลื่อนไหวอยํางมีรูปแบบ 
-การนั่ง 
-การยืน 
-การเดิน 
การประดิษฐ๑ทําจากการ
เคลื่อนไหวอยํางมีรูปแบบ
เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม 

 ๒๐ 
 
 

2 นาฏยศัพท๑และ
ภาษาทํา 

ศ.๓/๑ป.๒/๓ 
ศ.๓/๑ป.๒/๔ 

หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ 
-การฝึกภาษาทําสื่อ
ความหมายแทนอากัปกิริยา 
-การฝึกนาฏยศัพท๑ในสํวนลา
ตัว 
- การใช๎ภาษาทําและนาฏย
ศัพท๑ประกอบจังหวะ 

 ๓๐ 

3 มารยาทในการชม
การแสดงนาฏศิลป์ 

ศ.๓.๑ป.๒/๕ มารยาทในการชมการแสดง
การเข๎าชมหรือมีสํวนรํว 

 ๒๐ 

4 การละเลํนพื้นบ๎าน
ของ 
ไทย 

ศ.๓.๒ป.๒/๑ 
ศ.๓.๒ป.๒/๒ 

การละเลํนพื้นบ๎าน 
-วิธีการเลํน 
-กติกา 
ที่มาของการละเลํนพ้ืนบ๎าน 
-การละเลํนพื้นบ๎าน 
 

 ๑๐ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ.13101 ศิลปะ                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3               เวลาเรียน  80  ชั่วโม 
 
บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร๎าง  วาดภาพ  ระบุ   ทํอง เลํา  เลียนแบบ   แสดงจ าแนก 
เปรียบเทียบ  เคาะ  ร๎องเพลงเกี่ยวกับรูปรําง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์วัสดุ 
อุปกรณ๑ท่ีใช๎สร๎างผลงาน   เมื่อชมงานทัศนศิลป์   ทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆ  ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์     โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง รูปทรง และพ้ืนผิว   วาดภาพ ระบายสีสิ่งของ
รอบตัว    การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมูํบ๎านและต าบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในครอบครัว   การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑  งานป๓๗น  ทอดความคิดความรู๎สึกจาก
เหตุการณ๑ชีวิตจริง โดยใช๎เส๎น รูปรํางรูปทรง สีและพ้ืนผิวเหตุผลและวิธีการในการสร๎างงานทัศนศิลป์
โดยเน๎นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ๑  สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
ภาพตามทัศนธาตุ  ที่เน๎นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆลักษณะรูปรําง รูปทรง ในงาน       การออกแบบสิ่ง
ตําง ๆ ที่มีในบ๎านและโรงเรียน   ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท๎องถิ่นวัสดุอุปกรณ๑และวิธีการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น รูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรี    ที่เห็นและได๎ยินในชีวิตประจ าวั นเครื่องดนตรี
ในหมูํบ๎านหนองคู ได๎แกํ กลอง  แคน  ซุง  รูปภาพหรือสัญ ลักษณ๑แทนเสียงและจังหวะ เคาะ    
บทบาทหน๎าที่ของเพลงที่ได๎ยิน   ดนตรีงําย ๆอารมณ๑ของเพลงที่ฟ๓ง   เสียงดนตรี  เสียงขับร๎องของ
ตนเองและผู๎อ่ืนดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาส   ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม   ลักษณะเดํนและ 
เอกลักษณ๑ ของดนตรีในท๎องถิ่น ความส าคัญและประโยชน๑ของดนตรีตํอการด าเนินชีวิตของคน ใน
ท๎องถิ่น การเคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆในสถานการณ๑สั้น ๆ  ทําทางประกอบเพลง ตามรูปแบบ
นาฏศิลป์ บทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชม  กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัยประโยชน๑ของการ
แสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท๎องถิ่นสิ่งที่เป๕นลักษณะเดํนและ
เอกลักษณ๑ของการแสดงนาฏศิลป์ ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 
  รู๎  เข๎าใจ เห็นคุณคํา   ชื่นชม  เกี่ยวกับรูปรําง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และงาน
ทัศนศิลป์วัสดุ อุปกรณ๑ท่ีใช๎สร๎างผลงาน   เมื่อชมงานทัศนศิลป์   ทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆ  ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์     โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง รูปทรง และพ้ืนผิว   วาดภาพ ระบายสี
สิ่งของรอบตัว    การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมูํบ๎านและต าบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในครอบครัว   การใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑  งานป๓๗น  ทอดความคิดความรู๎สึกจาก
เหตุการณ๑ชีวิตจริง โดยใช๎เส๎น รูปรํางรูปทรง สีและพ้ืนผิวเหตุผลและวิธีการในการสร๎างงานทัศนศิลป์
โดยเน๎นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ๑  สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง   
ภาพตามทัศนธาตุ  ที่เน๎นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆลักษณะรูปรําง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งตําง ๆ 
ที่มีในบ๎านและโรงเรียน   ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท๎องถิ่นวัสดุอุปกรณ๑และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์
ในท๎องถิ่นรูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรี    ที่เห็นและได๎ยินในชีวิตประจ าวั นเครื่องดนตรีในหมูํบ๎าน
หนองคู ได๎แกํ กลอง  แคน  ซุง  รูปภาพหรือสัญ ลักษณ๑แทนเสียงและจังหวะ เคาะ   บทบาทหน๎าที่
ของเพลงที่ได๎ยิน   ดนตรีงําย ๆอารมณ๑ของเพลงที่ฟ๓ง   เสียงดนตรี  เสียงขับร๎องของตนเองและผู๎อ่ืน
ดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาส   ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม  ลักษณะเดํนและ เอกลักษณ๑ ของ
ดนตรีในท๎องถิ่น ความส าคัญและประโยชน๑ของดนตรีตํอการด าเนินชีวิตของคน ในท๎องถิ่น การ
เคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆในสถานการณ๑สั้น ๆ  ทําทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์  
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บทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชม  กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัยประโยชน๑ของการแสดง
นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท๎องถิ่นสิ่งที่เป๕นลักษณะเดํนและ
เอกลักษณ๑ของการแสดงนาฏศิลป์ ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ รักและมุํงม่ันในการท างาน   
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม   
 
            มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
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 ๖มาตรฐาน๒๙ตัวช้ีวัด 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ศิลปะ 1 รหัสวิชา ศ 13101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 สร๎างสรรค๑งานศิลป์ ศ๑.๑ป.๓/๔ 
 
 

ศ.๑.๑ป.๓/๖ 

การวาดภาพระบายสีสิ่งของ
รอบตัวด๎วยสีเทียนดินสอสี
และสีโปสเตอร๑การใช๎เส๎น
รูปรํางรูปทรงสีและพ้ืนผิววาด
ภาพถําย 
ทอดความคิดความรู๎สึก 

๘ ๘๒๐ 

2 สร๎างสรรค๑งานศิลป์ ศ.๑.๑ป.๓/๗ วัสดุอุปกรณ๑เทคนิควิธีการใน
การสร๎างงานทัศนศิลป์วัสดุ
อุปกรณ๑ 

๘ ๒๐ 

3 สร๎างสรรค๑งานศิลป์ 
 

ศ.๑.๑ป.๓/๘ 
ศ.๑.๑ป.๓/๙ 

การแสดงความคิดเห็นในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองการจัด
กลุํมของภาพตามทัศนธาตุ 

๘ ๒๐ 

4 สร๎างสรรค๑งานศิลป์ .๑.๑ป.๓/๑๐ รูปรํางรูปทรงในการออกแบบ ๘ ๒๐ 

5 งานศิลป์ถิ่นไทย ศ.๑.๒ป.๓/๑ 
ศ.๑.๒ป.๓/๒ 

-ที่มาของงานทัศนศิลป์ใน
ท๎องถิ่น 
-วัสดุอุปกรณ๑และวิธีการสร๎าง
งานทัศนศิลป์ใท๎องถิ่น 

๘ ๒๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ดนตรี 1 รหัสวิชา ศ 13101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ลักษณะและเสียง
ของเครื่องดนตรี 

ศ๒.๑ป.๓/๑ -รูปรํางลักษณะของเครื่อง
ดนตรี 
-เสียงของเครื่องดนตรี 

๓ ๑๐ 

2 โน๎ตดนตรี ศ.๒.๑ป.๓/๒ สัญลักษณ๑แทนคุณสมบัติของ
เสียง (สูง –  ต่ าดัง –  เบายาว 
–  สั้น) 
-สัญลักษณ๑แทนรูปแบบ
จังหวะ 

๓ ๑๐ 

3 เพลงพาเพลินใจ ศ.๒.๑ป.๓/๓ บทบาทหน๎าที่ของบทเพลงวัน
ส าคัญ 
-เพลงชาติ 
-เพลงสรรเสริญพระบารมี 
-เพลงประจาโรงเรียน 

๓ ๑๐ 

4 ทักษะการขับร๎อง
และการบรรเลง 

ศ.๒.๑ป.๓/๔ 
ศ.๒.๑ป.๓/๕ 

-การขับร๎องเดี่ยวและหมูํ 
-การบรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง 
-การเคลื่อนไหวทางอารมณ๑ 

๓ ๑๐ 

5 การฟ๓งและการ
วิเคราะห๑เพลง 

ศ๒.๑ป.๓/๖ การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงร๎องและ
เสียงดนตรี 
-คุณภาพเสียงร๎อง 
-คุณภาพเสียงดนตรี 

๓ ๑๐ 

6 ดนตรีใน
ชีวิตประจ าวัน 

ศ.๒.๑ป.๓/๗ 
ศ.๒.๒ป.๓/๒ 

การใช๎ดนตรีในโอกาสพิเศษ 
-ดนตรีในงานรื่นเริง 
-ดนตรีในการฉลองวันสาคัญ
ของชาติ 
-ดนตรีกับการดาเนินชีวิตใน
ท๎องถิ่น 
-ดนตรีในชีวิตประจ าวัน 

๓ ๑๐ 
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-ดนตรีในวาระส าคัญ 

7 ดนตรีใน 
ท๎องถิ่น 

ศ.๒.๑ป.๓/๓ เอกลักษณ๑ของดนตรีใน
ท๎องถิ่น 
-ลักษณะเสียงร๎องของดนตรี
ในท๎องถิ่น 
-ภาษาและเนื้อหาในบทร๎อง
ของดนตรีในท๎องถิ่น 
-เครื่องดนตรีและวงดนตรีใน
ท๎องถิ่น 

๒ ๒0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ 13101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักและวิธีการ
ปฏิบัตินาฏศิลป์ 

ศ๓.๑ป.๓/๒ หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ 
-การฝึกภาษทําสื่ออารมณ๑
ของ 
มนุษย๑ 
-การฝึกนาฏยศัพท๑ในสํวนขา 

๓ ๑๕ 

2 สร๎างสรรค๑การ
เคลื่อนไหว 

ศ.๓.๑ป.๓/๑ 
ศ.๒.๒ป.๓/๒ 

การเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ตํางๆ 
-ราวงมาตรฐาน 
-เพลงพระราชนิพนธ๑ 
-สถานการณ๑สั้นๆ 
สถานการณ๑ท่ีก าหนดให๎ 
-หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ 
การฝึกภาษาทําสื่ออารมณ๑
ของ 
มนุษย๑ 
-การฝึกนาฏยศัพท๑สํวนขา 

๔ ๑๐ 

3 ร าวงมาตรฐาน ศ.๓.๑ป. 
๓/๑ 

การเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ตํางๆ 
-ราวงมาตรฐาน 
-เพลงพระราชนิพนธ๑ 
-สถานการณ๑สั้นๆ 
-สถานการณ๑ท่ีก าหนดให๎ 
หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ 
หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ 
-การฝึกภาษทําสื่ออารมณ๑
ของ 
มนุษย๑ 
-การฝึกนาฏยศัพท๑ในสํวนขา 

๒ ๒๒๐ 
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4 นาฏศิลป์พื้นเมือง ศ.๓.๒ป. 
๓/๑ 

การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ๎าน
หรือท๎องถิ่นของตน 

๓ ๒๐ 

5 การแสดงนาฏศิลป์
ไทย 

ศ.๓.๑ป.๓/๓ 
ศ.๓.๑ป.๓/๔ 

หลักในการชมการแสดง 
-ผู๎แสดง 
-ผู๎ชม 
-การมีสํวนรํวม 

๔ ๒๐ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ศ.14101 ศิลปะ        กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปี   4                                                             เวลาเรียน  80  ชั่วโมง 
 
    บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร๎าง  วาดภาพ  ระบุ   ทํอง เลํา เลียนแบบ   แสดง
จ าแนก เปรียบเทียบ  เคาะ  ร๎องเพลงเกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 
และงานทัศนศิลป์    อิทธิพลของสีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็น ที่มีตํออารมณ๑ของมนุษย๑   ทัศนธาตุ      
ของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่อง    เส๎น สี รูปรําง รูปทรงพื้นผิว 
และพ้ืนที่วําง มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑งานพิมพ๑ภาพและงานวาดภาพระบาย
สี ลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี 
โดยใช๎สีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็น ถํายทอดความรู๎สึกและจินตนาการความคิดความรู๎สึกที่ถํายทอด
ผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืนวรรณะสีเพ่ือถํายทอดอารมณ๑ ความรู๎สึกในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ในเหตุการณ๑ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท๎องถิ่นและแหลํงทํองเที่ยว
ในอ าเภอวารินช าราบ   งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ    ประโยคเพลงอยํางงํายประเภท
ของเครื่องดนตรีที่ใช๎ในเพลงที่ฟ๓งทิศทางการเคลื่อนที่   ขึ้น – ลง งําย ๆ ของท านอง รูปแบบ จังหวะ
และความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟ๓งโน๎ตดนตรีไทยและสากลร๎องเพลงโดยใช๎ชํวงเสียงที่เหมาะสมกับ
ตนเองใช๎และเก็บเครื่องดนตรีอยํางถูกต๎องและปลอดภัยดนตรี    สามารถใช๎ในการสื่อเรื่องราว แหลํง  
ที่มาและความสัมพันธ๑ของวิถีชีวิตไทย   ที่สะท๎อนในดนตรีและเพลง ท๎องถิ่น   เพลงกลํอมเด็กใน
อ าเภอวารินช าราบ  ความส าคัญในการอนุรักษ๑สํงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี  ทักษะพ้ืนฐานทาง
นาฏศิลป์และการละครที่ใช๎สื่อความหมายและอารมณ๑ภาษาทําและนาฏยศัพท๑หรือศัพท๑ทาง  การ
ละครงําย ๆ ในการถํายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว๑ที่มีในอ าเภอวารินช าราบตาม
รูปแบบของนาฏศิลป์แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะตําง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป๕นคูํ 
และหมูํสิ่งที่ชอบในการแสดงโดยเน๎นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเดํนของตัวละครประวัติความ
เป๕นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอยํางงําย ๆ  การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจาก
วัฒนธรรมอื่น  การแสดงของท๎องถิ่นความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลป์   เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 
รู๎  เข๎าใจ เห็นคุณคํา   ชื่นชม  เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปรําง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และ
งานทัศนศิลป์    อิทธิพลของสีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็น ที่มีตํออารมณ๑ของมนุษย๑   ทัศนธาตุ      
ของสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่อง    เส๎น สี รูปรําง รูปทรงพื้นผิว 
และพ้ืนที่วําง มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑สร๎างสรรค๑งานพิมพ๑ภาพและงานวาดภาพระบาย
สี ลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี 
โดยใช๎สีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็น ถํายทอดความรู๎สึกและจินตนาการความคิดความรู๎สึกที่ถํายทอด
ผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืนวรรณะสีเพ่ือถํายทอดอารมณ๑ ความรู๎สึกในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ในเหตุการณ๑ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท๎องถิ่นและแหลํงทํองเที่ยว
ในอ าเภอวารินช าราบ   งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ    ประโยคเพลงอยํางงํายประเภท
ของเครื่องดนตรีที่ใช๎ในเพลงที่ฟ๓งทิศทางการเคลื่อนที่   ขึ้น – ลง งําย ๆ ของท านอง รูปแบบ จังหวะ
และความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟ๓งโน๎ตดนตรีไทยและสากลร๎องเพลงโดยใช๎ชํวงเสียงที่เหมาะสมกับ
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ตนเองใช๎และเก็บเครื่องดนตรีอยํางถูกต๎องและปลอดภัยดนตรี    สามารถใช๎ในการสื่อเรื่องราว แหลํง  
ที่มาและความสัมพันธ๑ของวิถีชีวิตไทย   ที่สะท๎อนในดนตรีและเพลง ท๎องถิ่น   เพลงกลํอมเด็กใน
อ าเภอวารินช าราบ  ความส าคัญในการอนุรักษ๑สํงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี  ทักษะพ้ืนฐานทาง
นาฏศิลป์และการละครที่ใช๎สื่อความหมายและอารมณ๑ภาษาทําและนาฏยศัพท๑หรือศัพท๑ทาง  การ
ละครงําย ๆ ในการถํายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว๑ที่มีในอ าเภอวารินช าราบตาม
รูปแบบของนาฏศิลป์แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะตําง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป๕นคูํ 
และหมูํสิ่งที่ชอบในการแสดงโดยเน๎นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเดํนของตัวละครประวัติความ
เป๕นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอยํางงําย ๆ  การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจาก
วัฒนธรรมอื่น  การแสดงของท๎องถิ่นความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลป์   เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์รักและมํุงมั่นในการท างาน   สามารถ
น าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับ
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม   
 
 
 
          มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑  ป.๔/๑  , ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖  , ป.๔/๗ , ป.๔/๘, ป.๔/๙   
 ศ ๑.๒  ป.๔/๑  , ป.๔/๒ 
ศ ๒.๑  ป.๔/๑  , ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ , ป.๔/๖, ป.๔/๗ 
ศ ๒.๒  ป.๔/๑  , ป.๔/๒ 
ศ ๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
ศ ๓.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
 
          รวม  ๖มาตรฐาน   ๒๙ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ศิลปะ  รหัสวิชา ศ ๑๔๑๐๑   กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ศลิปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ทัศนธาตุกับงาน
ศิลป์ 

ศ๑.๑ป.๔/๑ 
ศ๑.๑ป.๔/๓ 

- รูปรํางรูปทรง 
ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 
และงานทัศนศิลป์ 
เส๎นสีรูปรํางรูปทรง 
พ้ืนผิวและพ้ืนที่วํางใน 
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและ 
งานทัศนศิลป์ 

๑๐ ๑๐ 

2 ทัศนธาตุ ศ๑.๑ป.๔/๔ 
ศ๑.๑ป.๔/๘ 
ศ๑.๑ป.๔/๙ 

- การใช๎วัสดุอุปกรณ๑สร๎าง 
งานพิมพ๑ภาพ 
- ความเหมือนความ 
แตกตํางในงานทัศนศิลป์ 
ความคิดความรู๎สึกที่ 
ถํายทอดในงานทัศนศิลป์ 
- การเลือกใช๎วรรณะสีเพ่ือ 
ถํายทอดอารมณ๑ความรู๎สึก 

10 10 

3 ศิลปะท๎องถิ่น ศ๑.๑ป.๔/๒ 
ศ๑.๑ป.๔/๕ 
ศ๑.๑ป.๔/๖ 
ศ๑.๑ป.๔/๗ 
ศ๑.๑ป.๔/๙ 
ศ๑.๑ป.๔/๑ 
ศ๑.๑ป.๔/๒ 
 

- อิทธิพลของสีวรรณะอํุนและ
วรรณะเย็น 
- การใช๎วัสดุอุปกรณ๑ในการ
วางภาพระบายสี 
- การจัดระยะความลึกน๎า
หนักและแสงเงาในการวาด
ภาพ 
- การใช๎วรรณะสีอํุนวรรณะสี
เย็นวาดภาพถํายทอด
ความรู๎สึกและการจินตนาการ 
- การเลือกใช๎วรรณะสีเพ่ือ
ถํายทอดอารมณ๑และ
ความรู๎สึก 
- งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
- งานทัศนศิลป์จาก 
วัฒนธรรมตํางๆ 

๑๐ ๑๕ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ดนตรี  รหัสวิชา ศ ๑๔๑๐๑   กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ศลิปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 

เครื่องดนตรีที่ใช๎ใน
เพลงไทย 

ศ๒.๑ป.๔/๒ 
ศ๒.๑ป.๔/๖ 

- การใช๎ภาษาทํา 
- การใช๎และการดูแลรักษา
เครื่องดนตรี 

5 5 

2 
 

จังหวะท านองและ 
ประโยคเพลง 

ศ๒.๑ป.๔/๑ 
ศ๒.๑ป.๔/๓ 

-โครงสร๎างของบทเพลง 
- ความหมายของประโยค 
- การแบํงประโยคเพลง 
-การเคลื่อนที่ข้ึนลงของ
ท านอง 
-รูปแบบจังหวะของท านอง
จังหวะ 
-รูปแบบจังหวะ 
-ความช๎า –  เร็วของจังหวะ 
-ความหมายของเนื้อเพลงใน
บทเพ 

3 5 

3 เครื่องหมายและ 
สัญลักษณ๑ทาง
ดนตรี 

ศ๒.๑ป.๔/๔ O เครื่องหมายและสัญลักษณ๑
ทางดนตรี 
- กุญแจประจาหลัก 
- บรรทัดห๎าเส๎น 
- โน๏ตและเครื่องหมายหยุด 
- เส๎นกั้นห๎อง 
- O โครงสร๎างโน๎ตเพลงไทย-
การแบํงห๎อง 
- การแบํงจังหวะ 

5 5 

4 หลักการขับร๎อง ศ๒.๑ป.๔/๕ 
 

O การขับร๎องเพลงในบันได
เสียงที่เหมาะสมกับตนเอง 

๔ ๕ 
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5 วิถีไทยกับดนตรี
และเพลงพื้นบ๎าน 

ศ๒.๑ป.๔/๑ 
ศ๒.๑ป.๔/๒ 

O ความสัมพันธ๑ของวิถี 
ชีวิตกับผลงานทางดนตรี 
-เนื้อหาเรื่องราวในบท 
เพลงกับวิถีชีวิตโอกาสใน 
การบรรเลงดนตรี 
O การอนุรักษ๑วัฒนธรรม 
ทางดนตรี 
-ความส าคัญและความ 
จาเป๕นในการอนุรักษ๑ 
-แนวทางในการอนุรักษ๑ 

3 5 

6 การเคลื่อนไหว
ประกอบ 
จังหวะพ้ืนเมือง 

ศ๓.๑ป.๔/๓ O การประดิษฐ๑ทําทางหรือท า
ประกอบจังหวะพ้ืนเมือง 

3 5 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ ๑๔๑๐๑   กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ศลิปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ
พ้ืนเมือง 

ศ๓.๑ป.๔/๓ O การประดิษฐ๑ทําทางหรือทํา
ร าประกอบจังหวะพ้ืนเมือง 

3 5 

2 นาฎยศัพท๑และ
ภาษาทํา 
ร าทางนาฏศิลป์ไทย 

ศ๓.๑ป.๔/๑ 
ศ๓.๑ป. ๔/๒ 
ศ๓.๑ป๔/๑ 

Oหลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ 
-การฝึกภาษาทําการฝึกนาฎย
ศัพท๑ 
O การใช๎ภาษาทําและนาฏ
ศัพท๑ประกอบเพลงปลุกใจ
และเพลงพระราชนิพนธ๑ 
-การใช๎ศัพท๑ทางการละครใน
การถํายทอดเรื่องราว 
-ความเป๕นมาของนาฏศิลป์ 
-ที่มาของชุดการแสดง 

3 5 

3 การแสดงนาฏศิลป์
ไทย 

ศ๓.๑ป.๔/๔ ประเภทคูํและหมูํ 
-ราวงมาตรฐาน 
-ระบา 
O ความเป๕นมาของนาฏศิลป์
การท าความเคารพกํอนเรียน
และกํอน 
แสดง 

5 5 

4 การละคร ศ๓.๑ป. ๔/๑ 
ศ๓.๑ป.๔/๒ 

O หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ 
-การฝึกภาษาทําการฝึกนาฏย
ศัพท๑ 
O การใช๎ภาษาทําและนาฏย
ศัพท๑ประกอบเพลงปลุกใจ
และเพลงพระราชนิพนธ๑ 
-การใช๎ศัพท๑ทางการละครใน
การถํายทอดเรื่องราว 

5 5 
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O การเลําเรื่อง 
-จุดส าคัญ 
-ลักษณะเดํนของตัวละคร 

5 นาฏศิลป์ไทยกับ
การ 
แสดงท๎องถิ่น 

ศ๓.๑ป.๔/๒ 
ศ๓.๑ป.๔/๔ 

O การชมการแสดง 
-นาฏศิลป์ 
-การแสดงของท๎องถิ่น 
O ความเป๕นมาของนาฏศิลป์ 
-คุณคํา 

4 5 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ศ.15101 ศิลปะ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5                                                 เวลาเรียน  80  ชั่วโมง 
 
          บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร๎าง  วาดภาพ  ระบุ   ทํอง เลํา  เลียนแบบ   แสดง
จ าแนก เปรียบเทียบ   เคาะ  ร๎องเพลงเกี่ยวกับเก่ียวกับจังหวะ ต าแหนํงของ สิ่งตําง ๆ  ที่ปรากฏใน
สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค๑ด๎วยวัสดุอุปกรณ๑และ
วิธีการที่ตํางกัน  เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร๑ของสถานที่
ทํองเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอ าเภอวารินช าราบและจังหวัดอุบลราชธานี  งานป๓๗นจาก ดิน
น้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน๎นการถํายทอดจินตนาการ งานพิมพ๑ภาพ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของ
สิ่งตําง ๆ   ในภาพ  ป๓ญหาในการจัดองค๑ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น  ประโยชน๑และคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของ
คน     ในสังคม  เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหลํงเรียนรู๎หรือนิทรรศการศิลปะ         
งานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น องค๑ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช๎ในการสื่อ
อารมณ๑ลักษณะของเสียงขับร๎องและเครื่องดนตรีที่อยูํในวงดนตรีประเภทตําง ๆโน๎ตดนตรีไทยและ
สากล๕ระดับเสียง เครื่องดนตรีท าจังหวะและท านอง เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่
เหมาะสมกับวัย ประโยคเพลงแบบถามตอบใช๎ดนตรีรํวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ
ความสัมพันธ๑ระหวํางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตําง ๆคุณคําของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่
ตํางกันองค๑ประกอบนาฏศิลป์ทําทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนแสดงนาฏศิลป์
โดยเน๎นการใช๎ภาษาทําและนาฏยศัพท๑ในการสื่อความหมายและการแสดงออก การร ารองเง็ง 
เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานีการเขียนเค๎าโครงเรื่องหรือบทละคร
สั้น ๆการแสดงนาฏศิลป์ชุดตําง ๆประโยชน๑ที่ได๎รับจากการชมการแสดงการแสดงประเภทตําง ๆ ของ
ไทย ในแตํละท๎องถิ่นแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ๎าน ที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 
รู๎  เข๎าใจ เห็นคุณคํา   ชื่นชม  เกี่ยวกับจังหวะ ต าแหนํงของ สิ่งตําง ๆ  ที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อม และ
งานทัศนศิลป์  ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค๑ด๎วยวัสดุอุปกรณ๑และวิธีการที่ตํางกัน  
เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร๑ของสถานที่ทํองเที่ยวและประเพณี
วัฒนธรรมในอ าเภอวารินช าราบและจังหวัดอุบลราชธานี  งานป๓๗นจาก ดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดย
เน๎นการถํายทอดจินตนาการงานพิมพ๑ภาพ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ    ในภาพ  
ป๓ญหาในการจัดองค๑ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเองและบอกวิธีการ
ปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น  ประโยชน๑และคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคนในสังคม  เกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหลํงเรียนรู๎หรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลป์ที่สะท๎อน
วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น องค๑ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช๎ในการสื่ออารมณ๑ลักษณะของ
เสียงขับร๎องและเครื่องดนตรีที่อยูํในวงดนตรีประเภทตําง ๆโน๎ตดนตรีไทยและสากล๕ระดับเสียง
เครื่องดนตรีท าจังหวะและท านอง เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย 
ประโยคเพลงแบบถาม ตอบใช๎ดนตรีรํวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ๑
ระหวํางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตําง ๆคุณคําของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตํางกัน
องค๑ประกอบนาฏศิลป์ทําทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนแสดงนาฏศิลป์โดยเน๎น
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การใช๎ภาษาทําและนาฏยศัพท๑ในการสื่อความหมายและการแสดงออก การร า เลียนแบบการ
เคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเค๎าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ การ
แสดงนาฏศิลป์ชุดตําง ๆ ประโยชน๑ที่ได๎รับจากการชมการแสดงการแสดงประเภทตําง ๆ ของไทย ใน
แตํละท๎องถิ่นแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ๎าน ที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี รักและมุํงม่ันใน
การท างาน    สามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม   
 
 
 
 
 
       มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
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 ๖มาตรฐาน๒๖ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ศิลปะ  รหัสวิชา ศ ๑๕๑๐๑   กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ศลิปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พ้ืนฐานงานศิลปะ ศ๑.๑ป.๕/๒ 
ศ๑.๑ป. ๕/๓ 

O ความแตกตํางระหวํางงาน
ทัศน๑ศิลป์ 
O แสงเงาน๎าหนักและวรรณะ
สี 

10 15 

2 ศิลปะกับชีวิต ศ๑.๑ป. ๕/๑ 
ศ๑.๑ป. ๕/๖ 

O จังหวะตาแหนํงของสิ่ง
ตํางๆในสิ่งแวดล๎อมและงาน
ทัศน๑ศิลป์ 
O การจัดองค๑ประกอบศิลป์
และการสื่อความหมายในงาน
ทัศน๑ศิลป์ 

10 10 

3 สร๎างสรรค๑งานศิลป์ ศ๑.๑ป. ๕/๔ O การสร๎างงานป๓๗นเพ่ือถําย
จินตนาการด๎วยการใช๎ดินน๎า
มันหรือดินเหนียว 
O การจัดภาพในงานพิมพ๑
ภาพ 

10 15 
 

4 ศิลป์ท๎องถิ่น ศ๑.๑ป. ๕/๗ 
ศ๑.๑ป. ๕/๑ 
ศ๑.๑ป. ๕/๒ 

O ประโยชน๑และคุณคําของ
งานทัศนศิลป์ 
O ลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศน๑ศิลป์ 
O งานทัศน๑ศิลป์ที่สะท๎อน
วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาใน
ท๎องถิ่น 

10  
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ดนตรี  รหัสวิชา ศ ๑๕๑๐๑   กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ศลิปะ  
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เครื่องดนตรีทํา
จังหวะและท านอง 

ศ๒.๑ป.๕/๔ O การบรรเลงเครื่องประกอบ
จังหวะ 
O การบรรเลงท านองด๎วย
เครื่องดนตรี 
 

3 3 

2 วงดนตรีไทยและ
สากล 
 

ศ๒.๑ป. ๕/๒ O ลักษณะของเสียงนักร๎อง
กลุํมตํางๆ 
O ลักษณะเสียงของวงดนตรี
ประเภทตํางๆ 

3 5 

3 องค๑ประกอบดนตรี ศ๑.๑ป. ๕/๑ O การสื่ออารมณ๑ของบทเพลง
ด๎วยองค๑ประกอบดนตรี 
O จังหวะกับอารมณ๑ของบท
เพลงท านองกับอารมณ๑ของ
บทเพลง 

3 2 

4 เครื่องหมายและ
สัญลักษณ๑ทาง
ดนตรี 

ศ๒.๑ป. ๕/๓ O ประโยชน๑และคุณคําของ
งานทัศนศิลป์ 
O ลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศน๑ศิลป์ 
O งานทัศน๑ศิลป์ที่สะท๎อน
วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาใน
ท๎องถิ่น 

3 5 
 

5 หลักการขับร๎อง ศ๒.๑ป. ๕/๕ O การร๎องเพลงไทยในอัตรา
จังหวะสองชั้น 
O การร๎องเพลงสากลไทย
สากล 
O การร๎องเพลงประสานเสียง
แบบ Canon Round 
O การสร๎างสรรค๑ประโยค
เพลงถามตอบ 

3 5 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา นาฏศิลป์  รหัสวิชา ศ ๑๕๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 จินตนาการ
สร๎างสรรค๑ 

ศ๓.๑ป.๕/๒ O การประดิษฐ๑ทําทางระกอบ
เพลงหรือทําทางปรกอบ
เรื่องราว 

3 3 
 

2 นาฏยศัพท๑และ
ภาษาทํา 
ร าทางนาฏศิลป์ไทย 

ศ๓.๑ป. ๕/๑ O องค๑ประกอบของนาฏศิลป์ 
-จังหวะท านองค าร๎อง 
-ภาษาทํานาฏยศัพท๑ 
-อุปกรณ๑ 

3 5 

3 การแสดงนาฏศิลป์
ไทย 

ศ๓.๑ป. ๕/๓ 
ศ๓.๑ป.๕/๕ 
ศ๓.๒ป. ๕/๒ 

O การแสดงนาฏศิลป์ 
-ระบ า 
-ฟูอน 
-ร าวงมาตรฐาน 
O ที่มาของการแสดง
นาฏศิลป์ชุดตํางๆการแสดง
นาฏศิลป์ประเภท 
ตํางๆการแสดงพื้นบ๎าน 

3 2 
 

4 สร๎างสรรค๑ดนตรี ศ๒.๑ป. ๕/๗ O บรรเลงดนตรีประกอบ 
กิจกรรมนาฏศิลป์ 
O การสร๎างสรรค๑เสียง 
ประกอบการเลําเรื่อง 

2 3 

5 ดนตรีกับประเพณี
ท๎องถิ่น 

ศ๒.๒ป. ๕/๑ O ดนตรีกับงานประเพณี 
O บทเพลงในงานประเพณีใน
ท๎องถิ่นบทบาทของดนตรีใน
แตํละประเพณี 
- คุณคําของดนตรีจากแหลํง
วัฒนธรรม 
-คุณคําทางสังคม 
-คุณคําทางประวัติศาสตร๑ 

2 3 

6 องค๑ประกอบ
นาฏศิลป์ 

ศ๓.๑ป.๕/๑ O องค๑ประกอบของนาฏศิลป์ 
-จังหวะท านองค าร๎อง 
-ภาษาทํานาฏศัพท๑อุปกรณ๑ 

3 4 
 

7 การละคร ศ๓.๑ป. ๕/๔ O องค๑ประกอบของละคร 
O การเลือกและเขียนเค๎า

3 4 
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โครงเรื่องบทละครสั้นๆ 
-หลักการชมการแสดง 
-การถํายทอดความรู๎สึกและ
คุณคําของการแสดง 

8 นาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์สากล 

ศ๓.๒ป. ๕/๑ O การแสดงนาฏศิลป์ประเภท
ตํางๆการแสดงพื้นบ๎าน 

2 2 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ศ.16101 ศิลปะ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   6      เวลาเรียน  80  ชั่วโมง 
 
บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร๎าง อําน  เขียน  วาดภาพ  ระบุ   ทํองเลํา เลียนแบบ   แสดง
จ าแนก เปรียบเทียบ   เคาะ  ร๎องเพลงเกี่ยวกับ สีคูํตรงข๎าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎ สีคูํตรงข๎าม  
ในการถํายทอดความคิดและอารมณ๑ หลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์    
งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒มิติ เป๕น ๓มิติ โดยใช๎หลักการของแสงเงาและน้ าหนักงานป๓๗นโดยใช๎
หลักการเพิ่มและลดป๓๗นแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป์ โดยใช๎หลักการของรูปและพ้ืนที่วํางใช๎สีคูํ
ตรงข๎ามหลักการจัดขนาดสัดสํวน และความสมดุลวาดภาพสถาป๓ตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี 
ทัศนศิลป์เป๕นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบเพื่อถํายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ๑ตําง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นท่ีมีผลตํอ
การสร๎างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงที่ฟ๓ง โดยอาศัยองค๑ประกอบดนตรี และศัพท๑สังคีตประเภท
และบทบาทหน๎าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ โน๎ตไทย และโน๎ตสากล
ท านองงําย ๆ ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลงด๎นสดที่มีจังหวะและท านองงําย ๆ
ความรู๎สึกท่ีมีตํอดนตรีท านอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียง ของเพลงที่ฟ๓งเรื่องราวของ
ดนตรีไทยในประวัติศาสตร๑ ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตํางกัน  อิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรีใน
ท๎องถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน๎นการถํายทอดลีลาหรืออารมณ๑เครื่องแตํงกาย หรือ
อุปกรณ๑ประกอบการแสดงนาฏศิลป์และการละคร  อยํางงําย ๆความรู๎สึกของตนเองที่มีตํองาน
นาฏศิลป์และการละคร อยํางสร๎างสรรค๑ การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง ความสัมพันธ๑
ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวันสิ่งที่มีความส าคัญตํอการแสดง
นาฏศิลป์และละครประโยชน๑ที่ได๎รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
รู๎  เข๎าใจ เห็นคุณคํา   ชื่นชม  เกี่ยวกับสีคูํตรงข๎าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎ สีคูํตรงข๎าม  ในการ
ถํายทอดความคิดและอารมณ๑ หลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์    งาน
ทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒มิติ เป๕น ๓มิติ โดยใช๎หลักการของแสงเงาและน้ าหนักงานป๓๗นโดยใช๎หลักการ
เพ่ิมและลดป๓๗นแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป์ โดยใช๎หลักการของรูปและพ้ืนที่วํางใช๎สีคูํตรงข๎าม
หลักการจัดขนาดสัดสํวน และความสมดุลวาดภาพสถาป๓ตยกรรมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์
เป๕นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบเพื่อถํายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ๑ตําง 
ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาใน
ศาสนาที่มีผลตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นท่ีมีผลตํอการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงที่ฟ๓ง โดยอาศัยองค๑ประกอบดนตรี และศัพท๑สังคีตประเภทและบทบาท
หน๎าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ โน๎ตไทย และโน๎ตสากลท านองงําย 
ๆ ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลงด๎นสดที่มีจังหวะและท านองงําย ๆ ความรู๎สึกท่ีมีตํอ
ดนตรีท านอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียง ของเพลงที่ฟ๓งเรื่องราวของดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร๑ ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตํางกัน  อิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรีในท๎องถิ่น การ
เคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน๎นการถํายทอดลีลาหรืออารมณ๑เครื่องแตํงกาย หรืออุปกรณ๑
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ประกอบการแสดงนาฏศิลป์และการละคร  อยํางงําย ๆความรู๎สึกของตนเองที่มีตํองานนาฏศิลป์และ
การละครอยํางสร๎างสรรค๑ การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง ความสัมพันธ๑ระหวํางนาฏศิลป์
และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวันสิ่งที่มีความส าคัญตํอการแสดงนาฏศิลป์และ ละคร
ประโยชน๑ที่ได๎รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร     รักและมุํงม่ันในการ
ท างานสามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  
 
 
 
 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑ ป .๖/๑   , ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕    , ป.๖/๖, ป.๖/๗ 
ศ ๑.๒ ป.๖/๑   , ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ศ ๒.๑ ป .๖/๑   , ป.๖/๒, ป.๖/๓   , ป.๖/๔   , ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ศ ๒.๒ ป .๖/๑   , ป.๖/๒   , ป.๖/๓ 
ศ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒     , ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ศ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
 
          รวม ๖ มาตรฐาน ๒๗ ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ศิลปะ   รหัสวิชา ศ ๑6๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พ้ืนฐานงานศิลป์ ศ๑.๑ป.๖/๑ 
ศ๑.๑ป๖/๒ 

O วงสีธรรมชาติและคํูสีตรง
ข๎าม 
O หลักการจักขนาดสัดสํวน
ความสมดุลในงานทัศน๑ศิลป์ 

7 10 

2 สร๎างสรรค๑งานศิลป์ ศ๑.๑ป. ๖/๓ 
ศ๑.๑ป. ๖/๔ 
ศ๑.๑ป.๖/๕ 
ศ๑.๑ป.๖/๖ 
ศ๑.๑ป. ๖/๗ 

O งานทัศน๑ศิลป์รูปแบบ๒มิติ
และ๓มิต ิ
O การใช๎หลักการเพิ่มและลดใน
การสร๎างสรรค๑งานป๓๗น 
O รูปและพื้นที่วํางในงานทัศน๑
ศิลป ์
O การสร๎างสรรค๑งานทัศน๑ศิลป์
โดยใช๎สีคูํตรงข๎าม 
O หลักการจัดขนาดสัดสํวนและ
ความสมดุล 
O การสร๎างงานทัศน๑ศิลป์เป๕น
แผนภาพแผนผังและ
ภาพประกอบ 

13 15 

3 งานศิลป์กับ
วัฒนธรรม 
 

ศ๑.๒ป.๖/๑ O บทบาทของงานทัศน๑ศิลป์
ในชีวิตและสังคม 
O อิทธิพลของศาสนาที่มีตํอ
งานทัศน๑ศิลป์ในท๎องถิ่น 
O อิทธิพลทางวัฒนธรรมใน
ท๎องถิ่นท่ีมีผลตํอการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ 

20 25 

4 องค๑ประกอบดนตรี ศ๒.๑ป.๖/๑ 
ศ๒.๑ป. ๖/๕ 
ศ๒.๑ป. ๖/๖ 

O องค๑ประกอบดนตรีและศัพท๑
สังคีต 
O การบรรยายความรู๎สึกและ
แสดงความคิดเห็นที่มีตํอบท
เพลง 
-เนื้อหาในบทเพลง 
-องค๑ประกอบในบทเพลง 
-คุณภาพเสียงในบทเพลง 

7 5 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ดนตรี   รหัสวิชา ศ ๑6๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   เวลา 80 ชั่วโมง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 องค๑ประกอบดนตรี ศ๒.๑ป.๖/๑ 
ศ๒.๑ป. ๖/๕ 
ศ๒.๑ป. ๖/๖ 

O องค๑ประกอบดนตรีและศัพท๑ 
สังคีต 
O การบรรยายความรู๎สึกและ
แสดงความคิดเห็นที่มีตํอบท
เพลง 
-เนื้อหาในบทเพลง 
-องค๑ประกอบในบทเพลง 
-คุณภาพเสียงในบทเพลง 

7 5 

2 สร๎างสรรค๑งาน
ดนตรี 

ศ๒.๑ป. ๖/๓ 
ศ๒.๑ป. ๖/๔ 

O เครื่องหมายและสัญลักษณ๑
ทางดนตร ี
O โน๏ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ
สองชั้น 
O โน๎ตเพลงในบันไดเสียง 
C Major 
O การร๎องเพลงประกอบดนตร ี
O การสร๎างสรรค๑รูปแบบจังหวะ
และทานองด๎วยเคร่ืองดนตรี 

7 10 

3 ดนตรีกับมรดกทาง
วัฒนธรรม 

ศ๑.๒ป.๖/๑ O องค๑ประกอบดนตรีและศัพท๑
สังคีต 
O ดนตรีไทยในประวัติศาสตร๑ 
O ดนตรีในยุคสมัยตํางๆ 

6 10 

4 การแสดงนาฏศิลป์
และการละคร 

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 
-ร าวงมาตรฐาน 
-ระบ า 
-ฟูอนละครสร๎างสรรค๑ 
O บทบาทและหน๎าท่ีในงาน
นาฏศิลป์และการละคร 
O หลักการชมการแสดง 
-การวิเคราะห๑ความรู๎สึกชื่นชม 

9 10 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา นาฏศิลป์  รหัสวิชา ศ ๑6๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   เวลา 80 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 นาฏศิลป์และการ
ละคร 

ศ๓.๑ป. ๖/๔ 
ศ๓.๑ป. ๖/๖ 
ศ๒.๑ป. ๖/๔ 

O บทบาทและหน๎าที่ในงาน 
นาฏศิลป์และการละคร 
O องค๑ประกอบทางนาฏศิลป์ 
และการละคร 
O ความหมายความเป๕นมา 
ความสาคัญของนาฏศิลป์และ 
ละคร 
-บุคคลสาคัญ 
-คุณคํา 
O การแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร 
ในวันสาคัญของโรงเรียน 

5 10 
 

2 การสร๎างสรรค๑ทํารา
ทางนาฏศิลป์ไทย 

ศ๓.๑ป.๖/๑ 
ศ๓.๑ป. ๖/๒ 
ศ๒.๑ป. ๖/๖ 
ศ๓.๑ป.๖/๔ 

O การประดิษฐ๑ทําทาง 
ประกอบเพลงปลุกใจหรือ
เพลง 
พ้ืนเมืองหรือท๎องถิ่นเน๎นลีลา 
หรืออารมณ๑ 
O การออกแบบสร๎างสรรค๑ 
- เครื่องแตํงกายอุปกรณ๑ฉาก 
ประกอบการแสดง 
O บทบาทและหน๎าที่ในงาน 
นาฏศิลป์และการละคร 

6 5 
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อภิธานศัพท์ 
ทัศนศิลป์ 

 
โครงสร้างเคลื่อนไห 
ว (mobile) 
 เป๕นงานประติมากรรมท่ีมีโครงสร๎างบอบบางจัดสมดุลด๎วยเส๎นลวดแข็งบาง 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 น้ าหนักในลักษณะของการซ้ ากัน 
สลับไปมา หรือลักษณะลื่นไหล เคลื่อนไหวไมํขาดระยะจังหวะที่มีความสัมพันธ๑ตํอเนื่องกันจะชํวยเน๎น
ให๎เกิดความเดํน หรือทางดนตรีก็คือการซ้ ากันของเสียงในชํวงเทํากันหรือแตกตํางกันจังหวะให๎
ความรู๎สึกหรือความพอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ 

ทัศนธาตุ (visual  elements) 
 สิ่งที่เป๕นป๓จจัยของการมองเห็นเป๕นสํวนตําง ๆ  ที่ประกอบกันเป๕นภาพ  ได๎แกํ  เส๎น  น้ าหนัก  
ที่วําง  รูปรําง   รูปทรง  สี  และลักษณะพ้ืนผิว 

ทัศนียภาพ (perspective)  
วิธีเขียนภาพของวัตถุให๎มองเห็นวํามีระยะใกล๎ไกล 

ทัศนศิลป์ (visual  art)  
 ศิลปะท่ีรับรู๎ได๎ด๎วยการเห็น ได๎แกํ   จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ๑  และงานสร๎างสรรค๑อ่ืน ๆ  
ที่รับรู๎ด๎วยการเห็น 

ภาพปะติด (collage)  
เป๕นภาพที่ท าขึ้นด๎วยการใช๎วัสดุตําง ๆ  เชํน  กระดาษ  ผ๎า เศษวัสดุธรรมชาติ   ฯลฯ  ปะติดลงบน
แผํนภาพด๎วยกาวหรือแปูงเปียก 

วงสีธรรมชาติ (color circle) 
 คือวงกลมซึ่งจัดระบบสีในแสงสีรุ๎งที่เรียงกันอยูํในธรรมชาติ สีวรรณะอํุน จะอยูํในซีกท่ีมีสีแดง
และเหลือง สํวนสีวรรณะเย็นอยูํในซีกท่ีมีสีเขียว และสีมํวง สีคูํตรงข๎ามกันจะอยูํตรงกันข๎ามในวงสี 
 
วรรณะสี (tone) 
 ลักษณะของสีที่แบํงตามความรู๎สึกอํุนหรือเย็น  เชํน  สีแดง  อยูํในวรรณะอํุน ( warm tone)     
สีเขียวอยูํในวรรณะเย็น (cool tone) 

สีคู่ตรงข้าม(complementary colors)  
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สีที่อยูํตรงกันข๎ามกันในวงสีธรรมชาติเป๕นคูํสีกัน  คือ สีคูํท่ีตัดกันหรือตํางจากกันมากที่สุด  เชํน  สีแดง
กับสีเขียว สีเหลืองกับสีมํวง   สีน้ าเงินกับสีส๎ม 

องค์ประกอบศิลป์ (composition  of  art)  
วิชาหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร๎างรูปทรงในงานทัศนศิลป์ 

 
 

ดนตรี 
 
การด าเนินท านอง (melodic progression)  
๑. การก๎าวเดินไปข๎างหน๎าของท านอง 
 ๒. กระบวนการด าเนินคอร๑ดซึ่งแนวท านองขยับทีละขั้น 

ความเข้มของเสียง (dynamic) 
 เสียงเบา เสียงดัง เสียงที่มีความเข๎มเสียงมากก็ยิ่งดังมากเหมือนกับ loudness 

ด้นสด  
เป๕นการเลํนดนตรีหรือขับร๎อง โดยไมํได๎เตรียมซ๎อมตามโน๎ตเพลงมากํอน ผู๎เลํนมีอิสระในการก าหนด
วิธีปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร๎อง บนพื้นฐานของเนื้อหาดนตรีที่เหมาะสม เชํน การบรรเลง     ใน
อัตราความเร็วที่ยืดหยุํน การบรรเลงด๎วยการเพ่ิมหรือตัดโน๎ตบางตัว 

บทเพลงไล่เลียน (canon)  
 แคนอน มาจากภาษากรีก แปลวํา กฎเกณฑ๑ หมายถึงรูปแบบบทเพลงที่มีหลายแนวหรือ
ดนตรีหลายแนว แตํละแนวมีท านองเหมือนกัน แตํเริ่มไมํพร๎อมกันแตํละแนว จึงมีท านองที่ไลํเลียนกัน
ไปเป๕นระยะเวลายาวกวําการเลียนทั่วไป โดยทั่วไปไมํควรต่ ากวํา ๓ ห๎อง ระยะข้ันคูํระหวํางสองแนว    
ที่เลียนกันจะหํางกันเป๕นระยะเทําใดก็ได๎ เชํน แคนอนคํูสอง หมายถึง แคนอนที่แนวทั้งสอง   เริ่มที่
โน๎ตหํางกันเป๕นระยะคํู ๕ และรักษาระยะคํู ๕ ไปโดยตลอดถือเป๕นประเภทของลีลาสอดประสานแนว
ท านองแบบเลียนที่มีกฎเกณฑ๑เข๎มงวดที่สุด 

ประโยคเพลง (phrase)  
 กลุํมท านอง จังหวะที่เรียบเรียงเชื่อมโยงกันเป๕นหนํวยของเพลงที่มีความคิดจบสมบูรณ๑ใน
ตัวเอง มักลงท๎ายด๎วยเคเดนซ๑ เป๕นหนํวยส าคัญของเพลง 

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 



75 
 

 ผลงานที่สร๎างสรรค๑ขึ้นมาโดยมีความเก่ียวข๎องกับการน าเสนองานทางดนตรี  เชํน  บทเพลง  
การแสดงดนตรีเพลงท านองวน (round)  
เพลงที่ประกอบด๎วยท านองอยํางน๎อย ๒ แนว ไลํเลียนท านองเดียวกัน แตํตํางเวลาหรือจังหวะ 
สามารถไลํเลียนกันไปได๎อยํางตํอเนื่องจนกลับมาเริ่มต๎นใหมํได๎อีกไมํมีวันจบ 

รูปร่างท านอง (melodic contour)  
รูปรํางการขึ้นลงของท านอง ท านองที่สมดุลจะมีทิศทางการขึ้นลงที่เหมาะสม 

 

สีสันของเสียง  

ลักษณะเฉพาะของเสียงแตํละชนิดที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะตํางกันเชํน  ลักษณะเฉพาะของสีสันของเสียง
ผู๎ชายจะมีความท๎ุมต่ าแตกตํางจากสีสันของเสียงผู๎หญิง  ลักษณะเฉพาะของสีสันของเสียง           
ของเด็กผู๎ชายคนหนึ่งจะมีความแตกตํางจากเสียงเด็กผู๎ชายคนอ่ืน ๆ  

องค์ประกอบดนตรี (elements of music)   
 สํวนประกอบส าคัญท่ีท าให๎เกิดเสียงดนตรี ได๎แกํท านอง จังหวะ เสียงประสาน สีสันของเสียง 
และเนื้อดนตรี 

อัตราความเร็ว (tempo) 
 ความช๎า ความเร็วของเพลง เชํน อัลเลโกร ( allegero) เลนโต (lento) 
ABA  
สัญลักษณ๑บอกรูปแบบวรรณกรรมดนตรีแบบตรีบท หรือเทอร๑นารี (ternary) 
ternary form  
 สังคีตลักษณ๑สามตอน โครงสร๎างของบทเพลงที่มีสํวนส าคัญขยับทีละข้ันอยูํ ๓ ตอน ตอนแรก
และตอนที่ ๓ คือ ตอน A จะเหมือนหรือคล๎ายคลึงกันทั้งในแงํของท านองและกุญแจเสียง     สํวน
ตอนที่ ๒ คือ ตอน B เป๕นตอนที่แตกตํางออกไป ความส าคัญของสังคีตลักษณ๑นี้ คือ การกลับมา    
ของตอน A ซึ่งน าท านองของสํวนแรกกลับมาในกุญแจเสียงเดิมเป๕นสังคีตลักษณ๑ท่ีใช๎มากท่ีสุด
โดยเฉพาะในเพลงร๎อง จึงอาจเรียกวํา สังคีตลักษณ๑เพลงร๎อง (song form) ก็ได๎ 
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นาฏศิลป ์
 
การตีบท 
 การแสดงทําร าตามบทร๎อง บทเจรจาหรือบทพากย๑ควรค านึงถึงความหมายของบท แบํงเป๕น
การตีบท ธรรมชาติ และการตีบทแบบละคร 
 

การประดิษฐ์ท่า  
 การน าภาษาทํา  ภาษานาฏศิลป์ หรือ นาฏยศัพท๑มาออกแบบ  ให๎สอดคล๎องสัมพันธ๑กับ
จังหวะท านอง  บทเพลง  บทร๎อง  ลีลา ความสวยงาม 
 

นาฏยศัพท ์  
ศัพท๑เฉพาะทางนาฏศิลป์  ที่ใช๎เกี่ยวกับการเรียกทําร า  กิริยาที่แสดงมีสํวนศีรษะใบหน๎าและไหลํ  
สํวนแขนและมือ  สํวนของล าตัว  สํวนขาและเท๎า 
 

บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์  
 เป๕นผู๎เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นท่ีสร๎างผลงาน 
 

ภาษาท่า   
การแสดงทําทางแทนค าพูด  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 ส่วนล าตัว
  
 กิริยาที่แสดง เชํน ยักตัว โย๎ตัว โยกตัว 

ส่วนศีรษะใบหน้าและไหล่  
 กิริยาที่แสดง เชํน เอียงศีรษะ เอียงไหลํ กดไหลํ กลํอมไหลํ กลํอมหน๎า  

สิ่งท่ีเคารพ 
 ในสาระนาฏศิลป์มีสิ่งที่เคารพสืบทอดมา  คือ  พํอแกํ  หรือพระพรตฤษี ซึ่งผู๎เรียนจะต๎อง 
แสดงความเคารพ  เมื่อเริ่มเรียนและกํอนแสดง 
 
องค์ประกอบนาฏศิลป์ 
 จังหวะและท านองการเคลื่อนไหว  อารมณ๑และความรู๎สึก  ภาษาทํา นาฎยศัพท๑ รูปแบบของ
การแสดง การแตํงกาย 

องค์ประกอบละคร 
 การเลือกและแตํงบท  การเลือกผู๎แสดง  การก าหนดบุคลิกของผู๎แสดง การพัฒนารูปแบบ
ของการแสดง การปฏิบัติตนของผู๎แสดงและผู๎ชม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
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ท าไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป๕นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป๕นตํอการด ารงชีวิต และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
น าความรู๎เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช๎ประโยชน๑ในการท างานอยํางมี
ความคิดสร๎างสรรค๑ และแขํงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการ
ท างาน และมีเจตคติที่ดีตํอการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางพอเพียงและมีความสุข   

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุํงพัฒนาผู๎เรียนแบบองค๑รวม  เพ่ือให๎มี
ความรู๎ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตํอได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้   
การด ารงชีวิตและครอบครัว    เป๕นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวันการชํวยเหลือตนเอง   
ครอบครัวและสังคมได๎ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม เน๎นการปฏิบัติจริงจนเกิด
ความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพ่ือให๎ค๎นพบความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจ
ของตนเอง 
การออกแบบและเทคโนโลยี   เป๕นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย๑อยํางสร๎างสรรค๑   
โดยน าความรู๎มาใช๎กับกระบวนการเทคโนโลยี สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ วิธีการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด ารงชีวิต 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป๕นสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การ
ติดตํอสื่อสาร  การค๎นหาข๎อมูล   การใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ  การแก๎ป๓ญหาหรือ  การสร๎างงาน  
คุณคําและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การอาชีพ    เป๕นสาระเก่ียวกับทักษะที่จ าเป๕นตํออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม  
และเจตคติท่ีดีตํออาชีพ  ใช๎เทคโนโลยีได๎เหมาะสม   เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑   เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค๑  มีทักษะกระบวนการท างานทักษะ

การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ป๓ญหา  ทักษะการท างานรํวมกัน และ
ทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานมี
จิตส านึกในการใช๎พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 

สาระท่ี๒ การออกแบบและเทคโนโลยี   
มาตรฐาน ง ๒.๑  เข๎าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยีออกแบบและสร๎างสิ่งของ

เครื่องใช๎หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑  
เลือกใช๎เทคโนโลยีในทางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต  สังคม สิ่งแวดล๎อม และมีสํวน
รํวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 



80 
 

สาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง ๓.๑  เข๎าใจ เห็นคุณคํา และใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลการ 
เรียนรู๎  การสื่อสาร การแก๎ป๓ญหา  การท างานและอาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ     
                                ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
 
สาระท่ี๔ การอาชีพ   
มาตรฐานง ๔.๑ เข๎าใจ มีทักษะที่จ าเป๕น  มีประสบการณ๑ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ 
                       พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคตทีิด่ตีอํอาชีพ 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 เข๎าใจวิธีการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสํวนรวม ใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และ
เครื่องมือถูกต๎องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยการท างาน                           
ที่กระตือรือร๎น ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม 

 เข๎าใจประโยชน๑ของสิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวันมีความคิดในการแก๎ป๓ญหาหรือ
สนองความต๎องการอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑  มีทักษะในการสร๎างของเลํน  ของใช๎อยํางงําย  โดยใช๎
กระบวนการเทคโนโลยี ได๎แกํ ก าหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูล  ออกแบบโดย
ถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง  ๒  มิติ ลงมือสร๎าง และประเมินผลเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ๑อยํางถูกวิธี  
เลือกใช๎ สิ่งของเครื่องใช๎ ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยการน า
กลับมาใช๎ซ้ า 

 เข๎าใจและมีทักษะการค๎นหาข๎อมูลอยํางมีขั้นตอน การน าเสนอข๎อมูลในลักษณะตําง ๆ 
และวิธีดูแลรักษาอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 เข๎าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแตํละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะ                  
การท างานรํวมกัน ท างานอยํางเป๕นระบบและมีความคิดสร๎างสรรค๑ มีลักษณะนิสัยการท างานที่ขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย๑ มีมารยาท และมีจิตส านึกในการใช๎น้ า ไฟฟูาอยํางประหยัดและค๎ุมคํา 

เข๎าใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและสํวนประกอบของระบบเทคโนโลยีมี
ความคิดในการแก๎ป๓ญหาหรือสนองความต๎องการอยํางหลากหลาย  น าความรู๎และทักษะการสร๎าง
ชิ้นงานไปประยุกต๑ในการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตามความสนใจอยํางปลอดภัย โดยใช๎กระบวนการ
เทคโนโลยี ได๎แกํ ก าหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูล  ออกแบบโดยถํายทอดความคิด
เป๕นภาพรําง ๓  มิติ หรือแผนที่ความคิด  ลงมือสร๎าง และประเมินผล  เลือกใช๎เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด๎วยการแปรรูปแล๎วน า
กลับมาใช๎ใหมํ 
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 เข๎าใจหลักการแก๎ป๓ญหาเบื้องต๎น มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร๑ในการค๎นหาข๎อมูล เก็บ
รักษา ข๎อมูล สร๎างภาพกราฟก สร๎างงานเอกสาร น าเสนอข๎อมูล และสร๎างชิ้นงานอยํางมีจิตส านึกและ
รับผิดชอบ 

  รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู๎ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ๑กับ
อาชีพ 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

     เข๎าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน มีทักษะ   
การแสวงหาความรู๎ ทักษะกระบวนการแก๎ป๓ญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการท างาน ที่
เสียสละ  มีคุณธรรม  ตัดสินใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง และมีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน  ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล๎อมอยํางประหยัดและค๎ุมคํา 
     เข๎าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสร๎างสรรค๑  ในการ
แก๎ป๓ญหาหรือสนองความต๎องการ   สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  
อยํางถูกต๎องและปลอดภัย โดยถํายทอดความคิดเป๕นภาพฉายเพ่ือน าไปสูํการสร๎างชิ้นงานหรือ
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผลเลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต  สังคม สิ่งแวดล๎อม 
และมีการจัดการเทคโนโลยีด๎วยการลดการใช๎ทรัพยากรหรือเลือกใช๎เทคโนโลยีที่ไมํมีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล๎อม 
     เข๎าใจหลักการเบื้องต๎นของการสื่อสารข๎อมูล เครือขํายคอมพิวเตอร๑ หลักการและวิธี
แก๎ป๓ญหา  หรือการท าโครงงานด๎วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค๎นหาข๎อมูล 
และการติดตํอสื่อสารผํานเครือขํายคอมพิวเตอร๑อยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช๎คอมพิวเตอร๑                 
ในการแก๎ป๓ญหา สร๎างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน 
 เข๎าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ 
วิธีการหางานท า คุณสมบัติที่จ าเป๕นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห๑แนวทางเข๎าสูํอาชีพ มีทักษะพ้ืนฐาน          
ที่จ าเป๕นส าหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ๑ตํออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก                          
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความรู๎  ความถนัด และความสนใจ 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

   เข๎าใจวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร๎างผลงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะ                 
การท างานรํวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ป๓ญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎ 
ท างาน                 อยํางมีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางค๎ุมคําและ
ยั่งยืน 
     เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร๑อ่ืนๆ   วิเคราะห๑ระบบเทคโนโลยี                    
มีความคิดสร๎างสรรค๑ในการแก๎ป๓ญหาหรือสนองความต๎องการ   สร๎างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช๎หรือ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางปลอดภัยโดยใช๎ซอฟท๑แวร๑ชํวยในการออกแบบหรือน าเสนอ
ผลงานวิเคราะห๑และเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต  สังคม   
สิ่งแวดล๎อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีด๎วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 
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     เข๎าใจองค๑ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค๑ประกอบและหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร๑ ระบบสื่อสารข๎อมูลส าหรับเครือขํายคอมพิวเตอร๑  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร๑และ
อุปกรณ๑ตํอพํวง    และมีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร๑แก๎ป๓ญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร๑  ใช๎ฮาร๑ดแวร๑และซอฟต๑แวร๑   ติดตํอสื่อสารและค๎นหาข๎อมูลผํานอินเทอร๑เน็ต                           
ใช๎คอมพิวเตอร๑ในการประมวลผลข๎อมูลให๎เป๕นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
น าเสนองาน และใช๎คอมพิวเตอร๑สร๎างชิ้นงานหรือโครงงาน 
    เข๎าใจแนวทางสูํอาชีพ  การเลือก และใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพ มี
ประสบการณ๑ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ   และมีคุณลักษณะที่ดีตํออาชีพ 

 
 
 
 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับประถมศึกษา 

 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เวลา  40  ชั่วโมง 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา  40  ชั่วโมง 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา  40  ชั่วโมง 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    เวลา  4๐   ชั่วโมง 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา  4๐   ชั่วโมง 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    เวลา  4๐   ชั่วโมง 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี ๑การด ารงชีวิตและครอบครัว   

มาตรฐานง ๑ . ๑ เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค๑   มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ                
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ป๓ญหา  ทักษะการท างานรํวมกัน  และทักษะ           
การแสวงหาความรู๎   มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก             
ในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ ๑. บอกวิธีการท างานเพ่ือชํวยเหลือ

ตนเอง ๒. ใช๎วัสดุ  อุปกรณ๑  และ
เครื่องมืองําย ๆ  ในการท างานอยําง
ปลอดภัย                               ๓.  
ท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองอยําง
กระตือรือร๎นและตรงเวลา 

 

 
 

  การท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองเชํน 
- การแตํงกาย 
-      การเก็บของใช๎  
- การหยิบจับและใช๎ของใช๎สํวนตัว  
-     การจัดโต๏ะ ตู๎  ชั้น 

  การใช๎วัสดุ  อุปกรณ๑  และเครื่องมืองําย ๆ                
ในการท างานอยํางปลอดภัย   เชํน 
 -  การท าความคุ๎นเคยการใช๎เครื่องมือ    
 -  การรดน้ าต๎นไม๎ 
 -  การถอนและเก็บวัชพืช 

      -  การพับกระดาษเป๕นของเลํน                          
ป. ๒  ๑. บอกวิธีการและประโยชน๑การท างาน     

เพ่ือชํวยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ๒. ใช๎วัสดุ  อุปกรณ๑   และ เครื่องมือ                          
ในการท างานอยํางเหมาะสมกับงานและ
ประหยัด 
 ๓. ท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอยํางปลอดภัย 

   การท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองและ
ครอบครัว เชํน  
-  บทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกในบ๎าน 
-  การจัดวาง  เก็บเสื้อผ๎า  รองเท๎า 
-  การชํวยครอบครัวเตรียมประกอบ
อาหาร 
-  การกวาดบ๎าน 
-  การล๎างจาน                          

การใช๎วัสดุ  อุปกรณ๑  และเครื่องมือ   เชํน 
-  การเพาะเมล็ด 
-  การดูแลแปลงเพาะกล๎า 
-  การท าของเลํน     

      -  การประดิษฐ๑ของใช๎สํวนตัว    
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๓  ๑.อธิบายวิธีการและประโยชน๑ 

การท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเอง ครอบครัว 
และสํวนรวม 
 ๒ ใช๎วัสดุ  อุปกรณ๑  และเครื่องมือ  ตรง
กับลักษณะงาน 
 ๓.ท างานอยํางเป๕นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างาน ด๎วยความสะอาด      
ความรอบคอบ   และอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 

  การท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเอง  
ครอบครัว  และสํวนรวม   เชํน 
-  การเลือกใช๎เสื้อผ๎า 
-การจัดเตรียมอุปกรณ๑การเรียน 
-  การท าความสะอาดรองเท๎า กระเป๋า

นักเรียน 
-  การกวาด  ถู ป๓ดกวาด  เช็ดถู  

บ๎านเรือน 
-  การท าความสะอาดห๎องเรียน 

การใช๎วัสดุอุปกรณ๑  และเครื่องมือเชํน 
-  การปลูกผักสวนครัว 
-  การบ ารุงรักษาของเลํน 
-  การซํอมแซมของใช๎สํวนตัว 
-  การประดิษฐ๑ของใช๎ในโอกาสตํางๆ   

โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
ป.  ๔  ๑. อธิบายเหตุผลในการท างานให๎บรรลุ

เปูาหมาย 
 ๒. ท างานบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎               
อยํางเป๕นขั้นตอน ด๎วยความขยัน อดทน
รับผิดชอบและซื่อสัตย๑ 
 ๓. ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาท                          
ในการท างาน 
 ๔ .ใช๎พลังงานและทรัพยากร                         
ในการท างานอยํางประหยัด และคุ๎มคํา 

   การท างาน    เชํน 
-  การดูแลรักษาของใช๎สํวนตัว 
-  การจัดตู๎เสื้อผ๎าโต๏ะเขียนหนังสือและ

กระเป๋านักเรียน 
-  การปลูกไม๎ดอก  หรือ ไม๎ประดับ 
-  การซํอมแซมวัสดุ  อุปกรณ๑  และ

เครื่องมือ 
-   การประดิษฐ๑ของใช๎  ของตกแตํงจาก

ใบตอง และกระดาษ 
-  การจัดเก็บเอกสารสํวนตัว                       

มารยาทเชํน 
-  การต๎อนรับบิดามารดาหรือผู๎ปกครอง           

ในโอกาสตําง ๆ 
-  การรับประทานอาหาร 
-  การใช๎ห๎องเรียน  ห๎องน้ า  และห๎องส๎วม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๕  ๑. อธิบายเหตุผลการท างานแตํละ

ขั้นตอนถูกต๎องตามกระบวนการ
ท างาน 
 ๒. ใช๎ทักษะการจัดการในการท างาน 
อยํางเป๕นระบบ ประณีต และมีความคิด
สร๎างสรรค๑ 
 ๓.  ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาทใน                  
การท างานกับสมาชิกในครอบครัว    
 ๔.มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและ
ทรัพยากรอยํางประหยัดและค๎ุมคํา                       
 
 

  ขั้นตอนการท างาน  เชํน 

-  การซํอมแซม ซัก ตาก  เก็บ  รีด  พับ เสื้อผ๎า 

-  การปลูกพืช 

-  การท าบัญชีครัวเรือน 

  การจัดการในการท างานเชํน 

-  การจัดโต๏ะอาหารตู๎อาหาร  ตู๎เย็นและห๎องครัว 

-  การท าความสะอาดห๎องน้ าและห๎องส๎วม 

-  การซํอมแซมอุปกรณ๑ของใช๎ในบ๎าน  

-  การประดิษฐ๑ของใช๎ ของตกแตํงจากวัสดุ           

เหลือใช๎ที่มีอยูํในท๎องถิ่น  

-  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ 

-  การดูแลรักษาและใช๎สมบัติสํวนตัว                  

สมาชิกในครอบครัว  และสํวนรวม                      

มารยาทเชํน 

-  การท างานกับสมาชิกในครอบครัว                        
ป. ๖  ๑.อภิปรายแนวทางในการท างาน

และปรับปรุงการท างานแตํละขั้นตอน 
 ๒. ใช๎ทักษะการจัดการในการท างาน 
และมีทักษะการท างานรํวมกัน 
 ๓. ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาท                    
ในการท างานกับครอบครัวและผู๎อ่ืน 

การท างานและการปรับปรุงการท างาน   เชํน 
-  การดูแลรักษาสมบัติภายในบ๎าน 
-  การปลูกไม๎ดอก หรือ ไม๎ประดับ  หรือ              

ปลูกผักหรือเลี้ยงปลาสวยงาม 
-  การบันทึกรายรับ –  รายจํายของห๎องเรียน 
-  การจัดเก็บเอกสารการเงิน 

 การจัดการในการท างานและทักษะการท างาน
รํวมกัน  เชํน 
-  การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให๎สมาชิก                        

ในครอบครัว 
-  การติดตั้ง  ประกอบ ของใช๎ในบ๎าน 
-  การประดิษฐ๑ของใช๎  ของตกแตํงให๎สมาชิก        

ในครอบครัว  หรือเพ่ือน ในโอกาสตําง ๆ 
มารยาทเชํน 

-   การท างานกับสมาชิกในครอบครัวและ
ผู๎อื่น  
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สาาระที่ ๒การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐานง ๒ . ๑เข๎าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ 

หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ เลือกใช๎
เทคโนโลยีในทางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต  สังคมสิ่งแวดล๎อมและมีสํวนรํวมในการจัด                             
การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ - - 
ป. ๒  ๑. บอกประโยชน๑ของสิ่งของเครื่องใช๎

ในชีวิตประจ าวัน 
 ๒. สร๎างของเลํนของใช๎อยํางงําย     
โดยก าหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ 
รวบรวมข๎อมูล ออกแบบ  โดยถํายทอด
ความคิดเป๕นภาพรําง  ๒ มิติ  ลงมือ
สร๎าง และประเมินผล 
 ๓. น าความรู๎เกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ๑ 
เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต๑ใช๎ใน    การ
สร๎างของเลํนของใช๎อยํางงําย 
 ๔. มีความคิดสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย  
 ๑  ลักษณะ  ในการแก๎ป๓ญหาหรือสนอง
ความต๎องการ  

สิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน ถูกสร๎างมาให๎มี
รูปรํางที่แตกตํางกันตามหน๎าที่ใช๎สอย   เชํน 
แปรงสีฟ๓นหม๎อหุงข๎าว กรรไกร ปากกา ดินสอ 
เป๕นต๎นซึ่งมีประโยชน๑ในการท าให๎ความเป๕นอยูํ
ของมนุษย๑ดีขึ้น  ท ากิจกรรมตํางๆ  ได๎สะดวก
และรวดเร็วขึ้น     

การสร๎างของเลํน  หรือของใช๎อยํางเป๕นขั้นตอน
ตั้งแตํก าหนดป๓ญหา  หรือ  ความต๎องการ 
รวบรวมข๎อมูล  ออกแบบ  โดยถํายทอดความคิด
เป๕นภาพรําง  ๒  มิติ   กํอนลงมือสร๎าง และ
ประเมินผลท าให๎ผู๎เรียนท างานอยํางเป๕น
กระบวนการ 

 ภาพรําง  ๒  มิติ   หรือ  ภาพ   ๒   มิติ  
ประกอบด๎วย ด๎านกว๎าง และด๎านยาว 

การใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือ  เชํน  กรรไกร              
ไม๎บรรทัด    ควรใช๎ให๎เหมาะสมกับลักษณะและ
ประเภทของการท างาน   หากน ามาใช๎  โดยขาด
ความระมัดระวัง ไมํรู๎วิธีการใช๎          ที่ถูกต๎อง  
จะท าให๎เกิดอันตรายตํอตนเองและความ
เสียหายกับชิ้นงานที่ท า   ดังนั้น การใช๎อุปกรณ๑ 
เครื่องมือที่ถูกวิธี   จะท าให๎เกิด     ความ
ปลอดภัยในการท างาน 

 ความคิดสร๎างสรรค๑มี ๔ ลักษณะ ประกอบด๎วย
ความคิดริเริ่ม  ความคลํองในการคิด ความ 

   ยืดหยุํนในการคิด   และความคิดละเอียดลออ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๓  ๑. สร๎างของเลํนของใช๎อยํางงําย                     

โดยก าหนด ป๓ญหาหรือความต๎องการ 
รวบรวมข๎อมูล  ออกแบบ                     
โดยถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง                
๒ มิติ  ลงมือสร๎าง และประเมินผล 
 ๒.  เลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ 
 ๓. มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
การน ากลับมาใช๎ซ้ า 

การสร๎างของเลํน หรือของใช๎อยํางเป๕นขั้นตอน
ตั้งแตํก าหนดป๓ญหา หรือความต๎องการรวบรวม
ข๎อมูล  ออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป๕นภาพ
รําง ๒ มิติกํอนลงมือสร๎าง และประเมินผลท า
ให๎ผู๎เรียนท างานอยํางเป๕นกระบวนการ 

ภาพรําง  ๒ มิติ หรือภาพ  ๒ มิติ ประกอบด๎วย 
ด๎านกว๎าง และด๎านยาวเป๕นการถํายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ 

การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎อยํางสร๎างสรรค๑เป๕น
การเลือกสิ่งของเครื่องใช๎ที่เป๕นมิตรกับชีวิต  
สังคม  สิ่งแวดล๎อม 

 การน าสิ่งของเครื่องใช๎กลับมาใช๎ซ้ าเป๕นสํวน
หนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด 

ป. ๔ - - 
ป. ๕ ๑.  อธิบายความหมายและ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  
 ๒. สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตาม            
ความสนใจอยํางปลอดภัย              
โดยก าหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ 
รวบรวมข๎อมูล  เลือกวิธีการ ออกแบบ
โดยถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง  ๓ 
มิติ ลงมือสร๎าง และประเมินผล 
 ๓. น าความรู๎และทักษะการสร๎าง
ชิ้นงานไปประยุกต๑ในการสร๎างสิ่งของ
เครื่องใช๎ 
 ๔. มีความคิดสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย            
๒ลักษณะ ในการแก๎ป๓ญหาหรือสนอง
ความต๎องการ 
 ๕. เลือกใช๎เทคโนโลยีใข๎
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต 
สังคม และมีการจัดการสิ่งของ
เครื่องใช๎ด๎วยการแปรรูป                       

ความหมายของเทคโนโลยี คือการน าความรู๎ ทักษะ 
และทรัพยากรมาสร๎างสิ่งของเคร่ืองใช๎  ผลิตภัณฑ๑
หรือวิธีการ โดยผํานกระบวนการเพื่อแก๎ป๓ญหา  
สนองความต๎องการหรือ                เพิ่ม
ความสามารถในการท างาน ของมนุษย๑ 

 เทคโนโลยีมีที่มาที่แตกตํางกันและ                          
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เรียกวํา
วิวัฒนาการ  การศึกษาวิวัฒนาการเพื่อใช๎เป๕น
แนวทางในการพัฒนา 

 การสร๎างสิ่งของเคร่ืองใช๎อยํางเป๕นขั้นตอนตั้งแตํ
ก าหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูล  
เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป๕น
ภาพรําง ๓ มิติกํอนลงมือสร๎าง  และประเมินผลท า
ให๎ผู๎เรียนท างานอยํางเป๕นกระบวนการ 

ภาพรําง  ๓ มิติหรือภาพ  ๓ มิติ  ประกอบด๎วย 
ด๎านกว๎าง  ด๎านยาว และด๎านสูง เป๕นการถํายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ 

 ทักษะการสร๎างชิ้นงาน  เป๕นการฝึกฝนใน              
การใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือ  สร๎างชิ้นงาน                       
จนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํว 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ป. ๕  ๑.  อธิบายความหมายและ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  
 ๒. สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตาม                
ความสนใจอยํางปลอดภัย                     
โดยก าหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ 
รวบรวมข๎อมูล  เลือกวิธีการ ออกแบบ
โดยถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง  ๓ 
มิติ ลงมือสร๎าง และประเมินผล 
 ๓. น าความรู๎และทักษะการสร๎าง
ชิ้นงานไปประยุกต๑ในการสร๎างสิ่งของ
เครื่องใช๎ 
 ๔. มีความคิดสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย            
๒ลักษณะ ในการแก๎ป๓ญหาหรือสนอง
ความต๎องการ 
 ๕. เลือกใช๎เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ตํอชีวิต 
สังคม และมีการจัดการสิ่งของ
เครื่องใช๎ด๎วยการแปรรูป                      
แล๎วน ากลับมาใช๎ใหมํ 

ความหมายของเทคโนโลยี คือ การน าความรู๎ 
ทักษะ และทรัพยากรมาสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎  
ผลิตภัณฑ๑หรือวิธีการ โดยผํานกระบวนการเพ่ือ
แก๎ป๓ญหา  สนองความต๎องการหรือ                
เพ่ิมความสามารถในการท างาน ของมนุษย๑ 

 เทคโนโลยีมีที่มาที่แตกตํางกันและ                          
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เรียกวํา
วิวัฒนาการ  การศึกษาวิวัฒนาการเพื่อใช๎เป๕น
แนวทางในการพัฒนา 

 การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางเป๕นขั้นตอน
ตั้งแตํก าหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ รวบรวม
ข๎อมูล  เลือกวิธีการ ออกแบบ              โดย
ถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๓ มิติ   กํอนลง
มือสร๎าง  และประเมินผลท าให๎ผู๎เรียนท างาน
อยํางเป๕นกระบวนการ 

ภาพรําง  ๓ มิติหรือภาพ  ๓ มิติ  ประกอบด๎วย 
ด๎านกว๎าง  ด๎านยาว และด๎านสูง เป๕นการถํายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ 

 ทักษะการสร๎างชิ้นงาน  เป๕นการฝึกฝนใน              
การใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือ  สร๎างชิ้นงาน                       
จนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํว 
รวดเร็ว ท าให๎เกิดความสามารถพ้ืนฐาน               
ในการสร๎างชิ้นงาน  

ความคิดสร๎างสรรค๑มี ๔ลักษณะ ประกอบด๎วย
ความคิดริเริ่ม ความคลํองในการคิด ความยืดหยุํน
ในการคิด  และความคิดละเอียดลออ 

การเลือกใช๎ เทคโนโลยี อยํางสร๎างสรรค๑เป๕น                       
การเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เป๕นมิตรกับชีวิต  สังคม
สิ่งแวดล๎อม  เชํน การใช๎เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย๑ 

การจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยการแปรรูปแล๎ว                 
น ากลับมาใช๎ใหมํ เป๕นสํวนหนึ่งของเทคโนโลยี
สะอาด 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๖  ๑. อธิบายสํวนประกอบของระบบ

เทคโนโลยี 
 ๒. สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตามความ
สนใจ อยํางปลอดภัย โดยก าหนด
ป๓ญหาหรือความต๎องการ รวบรวม
ข๎อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย
ถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง  ๓ 
มิติ  หรือแผนที่ความคิด  ลงมือ
สร๎าง และ ประเมินผล 
 ๓. น าความรู๎และทักษะการสร๎าง
ชิ้นงานไป ประยุกต๑ในการสร๎าง
สิ่งของเครื่องใช๎ 
 

ระบบเทคโนโลยีประกอบด๎วย ตัวปูอน(Input)  
กระบวนการ (Process)   และผลลัพธ๑
(Output) 

การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางเป๕นขั้นตอนตั้งแตํ
ก าหนดป๓ญหา หรือความต๎องการ รวบรวม
ข๎อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถํายทอด
ความคิดเป๕นภาพรําง  ๓ มิติ  หรือแผนที่
ความคิด  กํอนลงมือสร๎าง และประเมินผลท า
ให๎ผู๎เรียนท างานอยํางเป๕นกระบวนการ 

ภาพรําง  ๓ มิติ  ประกอบด๎วย  ด๎านกว๎าง                
ด๎านยาว  และด๎านสูง เป๕นการถํายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ 

 แผนที่ความคิด เป๕นการล าดับความคิดให๎เห็น
เป๕นขั้นตอน  และเป๕นการถํายทอดความคิด
หรือจินตนาการรูปแบบหนึ่ง 

ทักษะการเจาะ เป๕นความสามารถพ้ืนฐานในการ
สร๎างชิ้นงานอีกด๎านหนึ่ง  ซึ่งเกิดจากการฝึกฝน
จนสามารถปฏิบัติงานได๎คลํองแคลํว รวดเร็ว 
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สาระท่ี  ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน ง ๓. ๑เข๎าใจ เห็นคุณคํา และใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูล             
การเรียนรู๎   การสื่อสาร การแก๎ป๓ญหา การท างานและอาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑  ๑. บอกข๎อมูลที่สนใจและแหลํงข๎อมูลที่

อยูํใกล๎ตัว  
 

- ข๎อมูลของสิ่งที่สนใจอาจเป๕นข๎อมูลเกี่ยวกับ 
บุคคล สัตว๑ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ๑ตํางๆ  
- แหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว เชํน บ๎าน ห๎องสมุด 
ผู๎ปกครอง ครู หนังสือพิมพ๑ รายการโทรทัศน๑ 

 ๒. บอกประโยชน๑ของอุปกรณ๑
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- อุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ  เชํน 
คอมพิวเตอร๑ วิทยุ  โทรทัศน๑ กล๎องดิจิทัล
โทรศัพท๑มือถือ 
- ประโยชน๑ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศเชํน  
ใช๎ในการเรียน ใช๎วาดภาพ  ใช๎ติดตํอสื่อสาร  

ป. ๒  ๑. บอกประโยชน๑ของข๎อมูลและ
รวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูล
ตํางๆ ที่เชื่อถือได๎ 
 

-ข๎อมูลบางอยํางมีประโยชน๑ในการด าเนินชีวิต
ต๎องพิจารณากํอนน าไปใช๎ 
-แหลํงข๎อมูลที่เชื่อถือได๎เป๕นแหลํงข๎อมูลที่มีการ
รวบรวมข๎อมูลอยํางมีหลักเกณฑ๑ มีเหตุผลและ 
มีการอ๎างอิง  เชํน              
      -   แหลํงข๎อมูลของทางราชการ  
-   แหลํงข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญ  มีประสบการณ๑

ตรงและศึกษาในเรื่องนั้นๆ    
-การรวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูล
หลายแหลํง ที่เชื่อถือได๎  ชํวยให๎ได๎ข๎อมูล         
ที่ถูกต๎องและสมบูรณ๑มากข้ึน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ๒. บอกประโยชน๑และการรักษา

แหลํงข๎อมูล 
- ประโยชน๑ของแหลํงข๎อมูล 
- การรักษาแหลํงข๎อมูลเป๕นการรักษาสภาพ ของ

แหลํงข๎อมูลให๎คงอยูํและใช๎งานได๎นาน  ๆ เชํน  
ไมํขีดเขียนตามสถานที่ตํางๆ  ปฏิบัติตาม
ระเบียบการใช๎แหลํงข๎อมูล และไมํท าให๎
แหลํงข๎อมูลเกิดความช ารุดเสียหาย 

  ๓. บอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑
พ้ืนฐานที่เป๕นสํวนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร๑ 
 

-คอมพิวเตอร๑ประกอบด๎วยหนํวยรับเข๎า                  
หนํวยประมวลผล หนํวยสํงออก                       
ซึ่งการประมวลผลเป๕นการกระท า (ค านวณ 
เปรียบเทียบ)  กับข๎อมูลที่รับเข๎ามา 
-อุปกรณ๑พ้ืนฐานที่เป๕นสํวนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร๑  มีดังนี้    

-   เมาส๑  ท าหน๎าที่  เลื่อนตัวชี้และคลิกค าสั่ง    
-   แผงแปูนอักขระ ท าหน๎าที่รับข๎อความ   
     สัญลักษณ๑และตัวเลข     
-   จอภาพ  ท าหน๎าที่  แสดงข๎อความ ภาพ    
-   ซีพียู  ท าหน๎าที่  ประมวลผลข๎อมูล 
-   ล าโพง  ท าหน๎าที่  สํงเสียง 
-   เครื่องพิมพ๑ ท าหน๎าที่  พิมพ๑ข๎อความ  

ภาพทางกระดาษ 
     -   อุปกรณ๑เก็บข๎อมูล  เชํน แผํนบันทึก ซีดี   
          หนวํยความจ าแบบแฟลช 

ป. ๓  ๑. ค๎นหาข๎อมูลอยํางมีขั้นตอน และ
น าเสนอข๎อมูลในลักษณะตํางๆ 
 

- ขั้นตอนการค๎นหาข๎อมูล  ประกอบด๎วย  การ
ก าหนดหัวข๎อที่ต๎องการค๎นหา การเลือก
แหลํงข๎อมูล   การเตรียมอุปกรณ๑  การค๎นหา
และรวบรวมข๎อมูล การพิจารณา                    
การสรุปผล  
-การน าเสนอข๎อมูลสามารถท าได๎                  
หลายลักษณะตามความเหมาะสม  เชํน  
น าเสนอหน๎าชั้นเรียน  จัดท าเอกสารรายงาน  
จัดท าปูายประกาศ  จัดท าสื่อน าเสนอด๎วย
คอมพิวเตอร๑   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ๒. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ๑

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ๑เทคโนโลยี
สารสนเทศ      
     -    ศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนการใช๎งาน 
     -    ปฏิบัติตามระเบียบการใช๎และการดูแล

รักษา 
ป. ๔  ๑. บอกชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑

เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

-ปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน  
-   กล๎องดิจิทัล  ท าหน๎าที่  บันทึกภาพ 
-   สแกนเนอร๑  ท าหน๎าที่ สแกนข๎อความ
หรือภาพที่อยูํในรูปสิ่งพิมพ๑ให๎อยูํ                   
ในรูปข๎อมูลดิจิทัล      
-  แผํนซีดี  ท าหน๎าที่  เก็บข๎อมูล      

 ๒. บอกหลักการท างานเบื้องต๎นของ
คอมพิวเตอร๑ 
 

-หลักการท างานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร๑            
มีดังนี้  รับข๎อมูลเข๎าโดยผํานหนํวยรับเข๎าแล๎วสํง
ข๎อมูลไปจัดเก็บไว๎ยังหนํวยความจ า  จากนั้นสํง
ข๎อมูลไปยังหนํวยประมวลผลเพ่ือผําน
กระบวนการค านวณและเปรียบเทียบให๎ได๎ผล
ลัพธ๑ตามต๎องการ  ผลลัพธ๑ ที่ได๎จะถูกสํงไปยัง
หนํวยแสดงผล 
-การจัดประเภทของอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ตาม
หลักการท างานเบื้องต๎น เชํน 

 -   อุปกรณ๑รับข๎อมูล   เชํน  เมาส๑  แผงแปูน
อักขระ 

 -   อุปกรณ๑ประมวลผล   ได๎แกํ  ซีพียู 
 -   อุปกรณ๑แสดงผล  เชํน จอภาพ   ล าโพง    

เครื่องพิมพ๑ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๔ 
(ตํอ) 

 ๓. บอกประโยชน๑และโทษจากการใช๎
งานคอมพิวเตอร๑ 

-ประโยชน๑จากการใช๎งานคอมพิวเตอร๑   
-   ใช๎สร๎างงาน  เชํน  จัดท ารายงาน                

สร๎างงาน  น าเสนอ 
-   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 

 ๔. ใช๎ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑เพื่อ
การท างาน 
 

-ประเภทของซอฟต๑แวร๑  ได๎แกํ ซอฟต๑แวร๑ระบบ 
และซอฟต๑แวร๑ประยุกต๑ 
-การใช๎งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑
เบื้องต๎นเชํน การสร๎าง  ลบ  เปลี่ยนชื่อ              
ย๎ายแฟูมและโฟลเดอร๑ 

  ๕. สร๎างภาพหรือชิ้นงานจาก
จินตนาการโดยใช๎โปรแกรมกราฟกด๎วย
ความรับผิดชอบ 

-การใช๎โปรแกรมกราฟกขั้นพ้ืนฐาน  เชํน          
การวาดภาพ  การระบายสี  การพิมพ๑ข๎อความ 
-การสร๎างภาพหรือชิ้นงานโดยใช๎โปรแกรม
กราฟก  เชํน  การวาดภาพประกอบการเลํา
นิทาน  โดยไมํคัดลอกผลงานผู๎อ่ืน                
ใช๎ค าสุภาพและไมํสร๎างความเสียหาย              
ตํอผู๎อื่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. ค๎นหา  รวบรวมข๎อมูลที่สนใจ  และ
เป๕นประโยชน๑จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ    
ที่เชื่อถือได๎ตรงตามวัตถุประสงค๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การด าเนินการเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลตามวัตถุประสงค๑     
มีข้ันตอนดังนี้   
    -   ก าหนดวัตถุประสงค๑และความต๎องการ

ของสิ่งที่สนใจเพ่ือก าหนดข๎อมูลที่ต๎องการ
ค๎นหา 

   -  วางแผนและพิจารณาเลือกแหลํงข๎อมูลที่
มีความนําเชื่อถือ 

    - ก าหนดหัวข๎อของข๎อมูลที่ต๎องการค๎นหา               
เตรียมอุปกรณ๑ที่ต๎องใช๎ในการค๎นหา บันทึก 
และเก็บข๎อมูล 

    -   ค๎นหาและรวบรวมข๎อมูล 
    -   พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ 
    -  สรุปผลและจัดท ารายงานโดยมีการอ๎างอิง         

แหลํงข๎อมูล 
    -   เก็บรักษาข๎อมูลให๎พร๎อมใช๎งานตํอไป   

 ๒. สร๎างงานเอกสารเพื่อใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวันด๎วยความรับผิดชอบ 
 

-การใช๎ซอฟต๑แวร๑ประมวลค าขั้นพ้ืนฐาน    
     เชํน การสร๎างเอกสารใหมํ  การตกแตํง  

เอกสารการบันทึกงานเอกสาร   
-การสร๎างงานเอกสาร  เชํน  บัตรอวยพร    ใบ

ประกาศ รายงาน โดยมีการอ๎างอิง
แหลํงข๎อมูล ใช๎ค าสุภาพ และ ไมํกํอให๎เกิด
ความเสียหายตํอผู๎อื่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ๑. บอกหลักการเบื้องต๎นของการ
แก๎ป๓ญหา 
 

-หลักการเบื้องต๎นของการแก๎ป๓ญหา  
     -   พิจารณาป๓ญหา 
     -   วางแผนแก๎ป๓ญหา 
     -   แก๎ป๓ญหา 
     -   ตรวจสอบและปรับปรุง 

 ๒. ใช๎คอมพิวเตอร๑ในการค๎นหาข๎อมูล 
 

-การใช๎คอมพิวเตอร๑ในการค๎นหาข๎อมูล  เชํน 
ค๎นหาข๎อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร๑ ค๎นหาข๎อมูล
จากอินเทอร๑เน็ต  ค๎นหาข๎อมูลจากซีดีรอม 

 ๓. เก็บรักษาข๎อมูลที่เป๕นประโยชน๑ใน
รูปแบบตําง  ๆ

-การเก็บรักษาข๎อมูลในรูปแบบตํางๆ  
-   ส าเนาถาวร  เชํน  เอกสาร แฟูมสะสมงาน 
-   สื่อบันทึก   เชํน เทป แผํนบันทึก ซีดีรอม   
     หนํวยความจ าแบบแฟลช 

 ๔.น าเสนอข๎อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม                    
โดยเลือกใช๎ซอฟต๑แวร๑ประยุกต๑ 
 

-การจัดท าข๎อมูลเพื่อการน าเสนอต๎องพิจารณา
รูปแบบของข๎อมูลให๎เหมาะสมกับการสื่อ
ความหมายที่เข๎าใจงํายและชัดเจน เชํน กราฟ 
ตาราง แผนภาพ รูปภาพ  
-การใช๎ซอฟต๑แวร๑น าเสนอ  เชํน  การสร๎างสไลด๑  
การตกแตํงสไลด๑ การก าหนดเทคนิคพิเศษใน
การน าเสนอ 
-การเลือกใช๎ซอฟต๑แวร๑ประยุกต๑ให๎เหมาะสมกับ
รูปแบบการน าเสนอ เชํน   น าเสนอรายงาน
เอกสารโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑                  
ประมวลค า  น าเสนอแบบบรรยายโดยใช๎
ซอฟต๑แวร๑น าเสนอ 

 ๕. ใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยสร๎างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ท าใน
ชีวิตประจ าวันอยํางมีจิตส านึก  และ
ความรับผิดชอบ 

-การสร๎างชิ้นงานต๎องมีการวางแผนงานและการ
ออกแบบอยํางสร๎างสรรค๑  
-ใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยสร๎างชิ้นงาน  เชํน             
แผํนพับ  ปูายประกาศ  เอกสารแนะน าชิ้นงาน  
สไลด๑น าเสนอข๎อมูล โดยมี                การ
อ๎างอิงแหลํงข๎อมูล ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ไมํ
คัดลอกผลงานผู๎อ่ืน ใช๎ค าสุภาพและไมํสร๎าง
ความเสียหายตํอผู๎อื่น 
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สาระท่ี ๔ การอาชีพ   

มาตรฐานง ๔.เข๎าใจ มีทักษะที่จ าเป๕น  มีประสบการณ๑  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช๎เทคโนโลยี 
    เพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพ 

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

อาชีพ 
  ความหมายและความส าคัญของอาชีพ 
 

ป. ๕  ๑. ส ารวจข๎อมูลที่เก่ียวกับอาชีพตําง ๆ       
ในชุมชน 
 ๒. ระบุความแตกตํางของอาชีพ 

  อาชีพตําง ๆ ในชุมชน 
-  ค๎าขาย 
-   เกษตรกรรม 
-   รับจ๎าง 
-   รับราชการ  พนักงานของรัฐ 
-  อาชีพอิสระ             

  ความแตกตํางของอาชีพ   
-  รายได๎ 
-   ลักษณะงาน 
-   ประเภทกิจการ                 

 ข๎อควรค านึงเกี่ยวกับอาชีพ 
-  ท างานไมํเป๕นเวลา 
-  การยอมรับนับถือจากสังคม 
-  มีความเสี่ยงตํอชีวิตสูง               

ป. ๖  ๑.  ส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือก
อาชีพ 
 ๒. ระบุความรู๎  ความสามารถ   และ
คุณธรรมที่สัมพันธ๑กับอาชีพที่สนใจ 
 
 
 

  การส ารวจตนเอง 
-  ความสนใจ  ความสามารถและทักษะ 

  คุณธรรมในการประกอบอาชีพเชํน 
-  ความซื่อสัตย๑ 
-  ความขยัน  อดทน 
-   ความยุติธรรม 
-  ความรับผิดชอบ                
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
และโครงสร้างรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๑๑๐๑   การงานอาชีพ            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                    เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  
           บอก  รู ๎ วิธีการท างานใช๎วัสดุอุปกรณ๑ และเครือ่งมือประโยชน๑ของอุปกรณ๑ เทคโนโลยี
สารสนเทศท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองอยํางกระตือรือร๎นและการประหยัด , ออมการตรงตํอเวลา  
การผลิตเครื่องใช๎จักสาน จากวัสดุเหลือใช๎เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ   สหกรณ๑  การ
จัดการขยะ อาหารกลางวันข๎อมูลสิ่งที่สนใจเป๕นข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว๑ สิ่งของ  เรื่องราวในหมูํบ๎าน
หนองคู  ห๎องสมุดโรงเรียนบ๎านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 
 เพ่ือให๎รู๎ เข๎าใจการชํวยเหลือตนเองเป๕นการลงมือท างานที่มํุงเน๎นการฝึกท างานอยําง
สม่ าเสมอ การท างานอยํางปลอดภัยความกระตือรือร๎นและตรงเวลาเป๕นลักษณะนิสัยในการท างานใฝุ
รู๎ใฝุเรียนมุํงมั่นในการท างานสามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม   
 
 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

          รวม  ๒มาตรฐาน๕ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ชีวิตสุขสันต๑ 
 

ง 1.1  ป.
1/1 ป.1/3 
 

การแตํงกายเอง เป๕นการท างานเพื่อ
ชํวยเหลือตนเอง  ซึ่งจะเป๕นการชํวย
แบํงเบาภาระของพํอแมํ นอกจากน้ีการ
ใช๎ของใช๎สํวนตัวอยํางถูกวิธี และการ
จัดเก็บของใช๎ตํางๆ ให๎เป๕นระเบียบ จะ
เป๕นการฝึกลักษณะนิสัยในการท างาน  

6  

2 เรียนรู๎การ
ท างาน 

ง 1.1  ป.
1/2 

 การรู๎จักและเลือกใช๎เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ๑ ในการท างานบ๎าน งานเกษตร 
และงานประดิษฐ๑ ได๎เหมาะสมกับงาน 
จะชํวยให๎การท างานเหลํานั้นส าเร็จ
ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี และมีความปลอดภัย
ในการท างาน  

8  

3 ก๎าวทันโลก ง 3.1  ป.
1/1  ป.1/2 

ข๎อมูลเป๕นเรื่องราวหรือสิ่งตํางๆ ท่ีเรา
สามารถรับรู๎ได๎จากแหลํงข๎อมูลตํางๆ 
การรู๎จักและใช๎อุปกรณ๑เทคโนโลยี
สารสนเทศตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม จะท าให๎การท างานตํางๆ ได๎
อยํางสะดวกรวดเร็ว และเกิดประโยชน๑
สูงสุด 

6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพ               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                   เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
  

            บอก รู ๎ วิธีการหรือประโยชน๑ของการท างานสิง่ของเครือ่งใช๎ในชีวิตประจ าวันใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑  ชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑และเครื่องมือให๎เหมาะสมกับงาน  อาชีพการท าสวนลองกอง    
ชํวยให๎การประหยัด , ออม   รู๎จักแบํงป๓นสิ่งของให๎ผู๎อื่นและชํวยเหลืองานบ๎านข๎อมูลและรวบรวม
ข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูลตํางๆที่เชื่อถือได๎ชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑พ้ืนฐานที่เป๕นสํวนประกอบ
หลักของคอมพิวเตอร๑เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ   เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรม
ตํางๆ    สหกรณ๑  การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การผลิตการใช๎วัสดุเหลือใช๎ 
เพ่ือให๎ตระหนัก เห็นคุณคํา เพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัว น าความรู๎เกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ๑ 
เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต๑ใช๎ การสร๎างของเลํนของใช๎อยํางงํายมีความคิดสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย ๑ 
ลักษณะของใช๎อยํางอยํางงํายโดยก าหนดป๓ญหาหรือความต๎องการรวบรวมข๎อมูลออกแบบโดย
ถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๒ มิติน าความรู๎เกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต๑ใช๎ 
การสร๎างของเลํนของใช๎อยํางงํายมีความคิดสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย ๑ ลักษณะในการแก๎ป๓ญหาสามารถ
น าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับ
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม   
 
 
 
          มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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     ๑๐ตัวช้ีวัด   
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โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานบ๎าน 
 

ง 1.1  ป.
2/1 ป.2/2,
ป.2/3 
 

บ๎านเป๕นที่อยูํอาศัย สมาชิกทุกคนใน
บ๎านมีหน๎าที่ดูแลรักษาความสะอาด
บ๎านให๎นําอยูํอาศัย 
อุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ภายใน
บ๎าน เมื่อใช๎เสร็จแล๎วควรล๎างท า
ความสะอาดให๎เรียบร๎อย 
 

6  

2 เสื้อผ๎าและเครื่อง
แตํงกาย 

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 

6  

3 อาหารและ
โภชนาการ 

ง 1.1  ป.
2/1 ป.2/2,
ป.2/3 
 

การจัดเตรียมผักและผลไม๎ ชํวยให๎
สะดวก และประหยัดเวลาในการ
ประกอบอาหาร  
ท าให๎อาหารสะอาด นํา
รับประทานและปลอดภัย 

6  

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

การเพาะเมล็ดเป๕นการขยายพันธุ๑
พืชที่งําย ประหยัดคําใช๎จําย 
สามารถเพาะเมล็ดได๎หลายวิธี เพื่อ
การบริโภค หรือจ าหนํายเพื่อสร๎าง
รายได๎ได๎ 

6  
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5 งานชําง 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
เครื่องมือในการท าของเลํนให๎
เหมาะสมจะชํวยท าให๎ผลงานมี
คุณภาพ 

5  

6 งานประดิษฐ๑ ง 1.1  ป.
2/1 ป.2/2,
ป.2/3 
ง.2.1 ป.
2/1, ป.2/4 

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ 
และประดิษฐ๑ของใช๎สํวนตัวด๎วย
ตนเอง  
ชํวยให๎ประหยัดคําใช๎จําย และเกิด
ความภาคภูมิใจ 

6  

7 เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ง.3/1 ,ป.
2/1 ป.2/2 
ป.2/3 

ข๎อมูลเป๕นเรื่องราวข๎อเท็จจริงหลาย ๆ 
ประเภท เราสามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎
จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ ที่เชื่อถือได๎ มี
หลักเกณฑ๑ และมีการอ๎างอิง เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
ที่ถูกต๎อง ข๎อมูลจะไมํสูญหาย  
เมื่อจัดเก็บอยํางเหมาะสม 

5  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพฯ๓                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                         เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

 บอก  ค๎นหาข๎อมูล  รวบรวมข๎อมูล สร๎าง ขั้นตอน เลือกใช๎สิ่งของเครื่อง เครื่องมือวิธีการ
ท างานและประโยชน๑การท างานใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และเครื่องมือตรงกับงาน  อาชีพการท าสวน ชํวยให๎
การประหยัด , ออม   โดยก าหนดป๓ญหาหรือความต๎องการ อยํางมีข้ันตอน ท างานอยํางเป๕นตาม
กระบวนการท างานด๎วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเศรษฐกิจพอเพียงผําน
กิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ   สหกรณ๑  การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน       
    เพ่ือให๎รู๎ เข๎าใจ การท างาน เพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัว  ชํวยเหลืองานบ๎านและสํวนรวม
ออกแบบโดยการถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๒ มิติลงมือสร๎างและประเมินผลเลือกใช๎สิ่งของ
เครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑  มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยการน ากลับมาใช๎ซ้ าการ
แบํงป๓นสิ่งของให๎ผู๎อื่นสามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม   
 
 
 
           มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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  ๘ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานบ๎าน 
 

ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
 

-การท างานเพ่ือชํวยเหลือตัวเอง
เป๕นการแบํงเบาภาระงานของ
สมาชิกในครอบครัว 
-การท างานเพ่ือชํวยเหลือ
ครอบครัวเป๕นการออกก าลังกาย
อยํางหนึ่ง โดยการดูแลรักษาห๎อง
ตําง ๆ  
ภายในบ๎าน 
-การท างานเพ่ือชํวยเหลือสํวนรวม 
จะท าให๎ฝึกนิสัยที่ดีในการรู๎จัก
เสียสละ เพื่อผู๎อื่นจะท าให๎สังคมนํา
อยูํ 

5  

2 เสื้อผ๎าและเครื่อง
แตํงกาย 

ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
 

-การเลือกใสํเสื้อผ๎าควรให๎
เหมาะสมกับสภาพอากาศและ
โอกาส 
-การซํอมแซมเสื้อผ๎า เป๕นวิธีการที่
ท าให๎เสื้อผ๎าที่ช ารุดน ากลับมาใช๎ได๎
ใหมํ วิธีงํายที่สุดในการซํอมแซม
เสื้อผ๎า คือ การเนา 

5  

3 อาหารและ
โภชนาการ 

ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
 

-การเก็บรักษาอาหารสด 
อาหารแห๎ง และอาหารปรุงส าเร็จ 
วิธีการเก็บขึ้นอยูํกับชนิดของแตํละ
อาหารจะท าให๎อาหารเก็บได๎นาน
ขึ้น 
-การประกอบอาหารด๎วยตนเองจะ
ท าให๎ทราบถึงข้ันตอนการท า
วิธีการเตรียมและอนามัยในการ
ประกอบอาหาร 

5  

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

การปลูกผักสวนครัวสามารถปลูก
ไว๎รับประทานเองและสามารถปลูก
เพ่ือจ าหนําย 
เป๕นการสร๎างรายได๎ 

6  
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5 งานชําง ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
 

การบ ารุงรักษาของเลํนและ
ซํอมแซมของใช๎สํวนตัวจะชํวยให๎
เรามีนิสัยที่ดีและละเอียดรอบคอบ 
ประณีต รับผิดชอบและเป๕นคน
ชํางสังเกต ท าให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจและประหยัดคําใช๎จําย
ในการซื้อของเลํนและของใช๎
สํวนตัว 

5  

6 งานประดิษฐ๑ ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
ง.2.1 ป.3/1 

งานประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎จาก
วัสดุในท๎องถิ่นให๎ได๎ผลงานที่มี
คุณภาพต๎องท าตามขั้นตอน 
อยํางมีกระบวนการ เลือกใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑ให๎เหมาะสมกับชิ้นงาน
และค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมรํวมด๎วย 

6  

7 การออกแบบ
เทคโนโลยี 

ง.2.1 ,ปป.
3/2 ป.3/3 

-การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ 
ต๎องยึดหลักมีประโยชน๑ ประหยัด 
ปลอดภัย 
-การจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
การน ากลับมาใช๎ซ้ าเป๕นการใช๎
สิ่งของอยํางรู๎คุณคําและอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม 

4  

8 เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ง3.1 ป.3/1 
ป.3/2 

-การค๎นหาข๎อมูลต๎องท าอยํางเป๕น
กระบวนการเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลมา
น าเสนอและใช๎ประโยชน๑ในด๎าน
ตําง ๆ 
-การดูแลอุปกรณ๑เทคโนโลยีอยําง
ถูกวิธีจะชํวยยืดอายุการใช๎งาน
คอมพิวเตอร๑โดยไมํต๎องซํอมแซม
หรือซื้อใหมํ 
 

4  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพฯ๔        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                  เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

 บอกอธิบาย ความหมาย ความส าคัญ ของอาชีพ  ขั้นตอนการท างาน  ใช๎ระบบ    เหตุผล
ในการท างานให๎บรรลุเปูาหมายประโยชน๑และโทษใช๎พลังงานทรัพยากรในการท างานอยํางประหยัด     
การ ออม   เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ   สหกรณ๑  การจัดการขยะ อาหารกลางวัน
โรงเรียน การท าอาชีพการปลูกพืชสวนครัว  เลี้ยงสัตว๑  ชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑เทคโนโลยี
สารสนเทศหลักการท างานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร๑ 

 เพ่ือให๎รู๎  เข๎าใจ การชํวยเหลืองานในบ๎าน การท างานบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎อยํางเป๕น
ขั้นตอน การใช๎ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ในการท างาน ภาพนิ่งหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช๎
โปรแกรมกราฟกด๎วยความรับผิดชอบ การแบํงป๓นสิ่งของให๎สามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑
โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม   
 
 
 
           มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

          รวม   ๓ มาตรฐาน       ๑๐         ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานบ๎าน 
 

ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
 

-การท างานเพ่ือชํวยเหลือตัวเอง
เป๕นการแบํงเบาภาระงานของ
สมาชิกในครอบครัว 
-การท างานเพ่ือชํวยเหลือ
ครอบครัวเป๕นการออกก าลังกาย
อยํางหนึ่ง โดยการดูแลรักษาห๎อง
ตําง ๆ  
ภายในบ๎าน 
-การท างานเพ่ือชํวยเหลือสํวนรวม 
จะท าให๎ฝึกนิสัยที่ดีในการรู๎จัก
เสียสละ เพื่อผู๎อื่นจะท าให๎สังคมนํา
อยูํ 

5  

2 เสื้อผ๎าและเครื่อง
แตํงกาย 

ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
 

-การเลือกใสํเสื้อผ๎าควรให๎
เหมาะสมกับสภาพอากาศและ
โอกาส 
-การซํอมแซมเสื้อผ๎า เป๕นวิธีการที่
ท าให๎เสื้อผ๎าที่ช ารุดน ากลับมาใช๎ได๎
ใหมํ วิธีงํายที่สุดในการซํอมแซม
เสื้อผ๎า คือ การเนา 

5  

3 อาหารและ
โภชนาการ 

ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
 

-การเก็บรักษาอาหารสด 
อาหารแห๎ง และอาหารปรุงส าเร็จ 
วิธีการเก็บขึ้นอยูํกับชนิดของแตํละ
อาหารจะท าให๎อาหารเก็บได๎นาน
ขึ้น 
-การประกอบอาหารด๎วยตนเองจะ
ท าให๎ทราบถึงข้ันตอนการท า
วิธีการเตรียมและอนามัยในการ
ประกอบอาหาร 

5  

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

การปลูกผักสวนครัวสามารถปลูก
ไว๎รับประทานเองและสามารถปลูก
เพ่ือจ าหนําย 
เป๕นการสร๎างรายได๎ 

6  
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5 งานชําง ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
 

การบ ารุงรักษาของเลํนและ
ซํอมแซมของใช๎สํวนตัวจะชํวยให๎
เรามีนิสัยที่ดีและละเอียดรอบคอบ 
ประณีต รับผิดชอบและเป๕นคน
ชํางสังเกต ท าให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจและประหยัดคําใช๎จําย
ในการซื้อของเลํนและของใช๎
สํวนตัว 

5  

6 งานประดิษฐ๑ ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
ง.2.1 ป.3/1 

งานประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎จาก
วัสดุในท๎องถิ่นให๎ได๎ผลงานที่มี
คุณภาพต๎องท าตามขั้นตอน 
อยํางมีกระบวนการ เลือกใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑ให๎เหมาะสมกับชิ้นงาน
และค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมรํวมด๎วย 

6  

7 การออกแบบ
เทคโนโลยี 

ง.2.1 ,ปป.
3/2 ป.3/3 

-การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ 
ต๎องยึดหลักมีประโยชน๑ ประหยัด 
ปลอดภัย 
-การจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
การน ากลับมาใช๎ซ้ าเป๕นการใช๎
สิ่งของอยํางรู๎คุณคําและอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม 

4  

8 เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ง3.1 ป.3/1 
ป.3/2 

-การค๎นหาข๎อมูลต๎องท าอยํางเป๕น
กระบวนการเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลมา
น าเสนอและใช๎ประโยชน๑ในด๎าน
ตําง ๆ 
-การดูแลอุปกรณ๑เทคโนโลยีอยําง
ถูกวิธีจะชํวยยืดอายุการใช๎งาน
คอมพิวเตอร๑โดยไมํต๎องซํอมแซม
หรือซื้อใหมํ 
 

4  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพฯ๕        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                    เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

บอกอธิบาย ความหมาย ความส าคัญ ของอาชีพ  ขั้นตอนการท างาน  ใช๎ระบบเหตุผลในการท างาน
ให๎บรรลุเปูาหมายประโยชน๑และโทษใช๎พลังงานทรัพยากรในการท างานอยํางประหยัด     การ ออม   
เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ   สหกรณ๑  การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน การ
ท าอาชีพการปลูกพืชสวนครัว  เลี้ยงสัตว๑    ชื่อและหน๎าที่ของอุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศหลักการ
ท างานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร๑ 

เพ่ือให๎รู๎  เข๎าใจ การชํวยเหลืองานในบ๎าน การท างานบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎อยํางเป๕นขั้นตอน การใช๎
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ในการท างาน ภาพนิ่งหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช๎โปรแกรม
กราฟกด๎วยความรับผิดชอบ การแบํงป๓นสิ่งของให๎  สามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎
วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม   
 
 
 
 
          มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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    ๔มาตรฐาน๑๓ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานบ๎าน 
 

ง 1.1  ป.
5/1 ป.5/2,
ป.3/3,ป.5/4 
 

-การท างานเพ่ือชํวยเหลือตัวเอง
เป๕นการแบํงเบาภาระงานของ
สมาชิกในครอบครัว 
-การท างานเพ่ือชํวยเหลือ
ครอบครัวเป๕นการออกก าลังกาย
อยํางหนึ่ง โดยการดูแลรักษาห๎อง
ตําง ๆ  
ภายในบ๎าน 
-การท างานเพ่ือชํวยเหลือสํวนรวม 
จะท าให๎ฝึกนิสัยที่ดีในการรู๎จัก
เสียสละ เพื่อผู๎อื่นจะท าให๎สังคมนํา
อยูํ 

5  

2 เสื้อผ๎าและเครื่อง
แตํงกาย 

ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
 

-การเลือกใสํเสื้อผ๎าควรให๎
เหมาะสมกับสภาพอากาศและ
โอกาส 
-การซํอมแซมเสื้อผ๎า เป๕นวิธีการที่
ท าให๎เสื้อผ๎าที่ช ารุดน ากลับมาใช๎ได๎
ใหมํ วิธีงํายที่สุดในการซํอมแซม
เสื้อผ๎า คือ การเนา 

5  

3 อาหารและ
โภชนาการ 

ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
 

-การเก็บรักษาอาหารสด 
อาหารแห๎ง และอาหารปรุงส าเร็จ 
วิธีการเก็บขึ้นอยูํกับชนิดของแตํละ
อาหารจะท าให๎อาหารเก็บได๎นาน
ขึ้น 
-การประกอบอาหารด๎วยตนเองจะ
ท าให๎ทราบถึงข้ันตอนการท า
วิธีการเตรียมและอนามัยในการ
ประกอบอาหาร 

5  

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

การปลูกผักสวนครัวสามารถปลูก
ไว๎รับประทานเองและสามารถปลูก
เพ่ือจ าหนําย 
เป๕นการสร๎างรายได๎ 

5  
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5 งานชําง ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
 

การบ ารุงรักษาของเลํนและ
ซํอมแซมของใช๎สํวนตัวจะชํวยให๎
เรามีนิสัยที่ดีและละเอียดรอบคอบ 
ประณีต รับผิดชอบและเป๕นคน
ชํางสังเกต ท าให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจและประหยัดคําใช๎จําย
ในการซื้อของเลํนและของใช๎
สํวนตัว 

5  

6 งานประดิษฐ๑ ง 1.1  ป.
3/1 ป.3/2,
ป.3/3 
ง.2.1 ป.3/1 

งานประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎จาก
วัสดุในท๎องถิ่นให๎ได๎ผลงานที่มี
คุณภาพต๎องท าตามขั้นตอน 
อยํางมีกระบวนการ เลือกใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑ให๎เหมาะสมกับชิ้นงาน
และค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมรํวมด๎วย 

5  

7 การออกแบบ
เทคโนโลยี 

ง.2.1 ,ปป.
3/2 ป.3/3 

-การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค๑ 
ต๎องยึดหลักมีประโยชน๑ ประหยัด 
ปลอดภัย 
-การจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
การน ากลับมาใช๎ซ้ าเป๕นการใช๎
สิ่งของอยํางรู๎คุณคําและอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม 

5  

8 เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ง3.1 ป.3/1 
ป.3/2 

-การค๎นหาข๎อมูลต๎องท าอยํางเป๕น
กระบวนการเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลมา
น าเสนอและใช๎ประโยชน๑ในด๎าน
ตําง ๆ 
-การดูแลอุปกรณ๑เทคโนโลยีอยําง
ถูกวิธีจะชํวยยืดอายุการใช๎งาน
คอมพิวเตอร๑โดยไมํต๎องซํอมแซม
หรือซื้อใหมํ 
 

5  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพฯ๖        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                   เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 

อธิบาย  บอก  อภิปราย รวบรวม น าเสนอ ข๎อมูล แนวทางการท างานแตํละข้ันตอน
สํวนประกอบของเทคโนโลยี สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางเป๕นขั้นตอน ตั้งแตํก าหนดป๓ญหา หรือความ
ต๎องการ รวบรวมข๎อมูลเลือกวิธีการในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช๎ซอฟต๑แวร๑ประยุกต๑ ออกแบบ
โดยการถํายทอดความคิดเป๕นภาพรําง ๓ มิติ กํอนลงมือสร๎าง และประเมินผล ท าให๎ผู๎เรียนท างานอ 
ยํางเป๕นกระบวนการและชํวยเหลืองานในบ๎านการประหยัด    การ ออม    การแบํงป๓นสิ่งของให๎ผู๎อื่น
การแปรรูป จากกล๎วยการผลิตการใช๎เครื่องจักสาน การผลิตการใช๎เครื่องจักสานจากวัสดุเหลือใช๎  
อาชีพการท าสวนการปลูกพืชสวนครัว  เลี้ยงสัตว๑  เศรษฐกิจพอเพียงผํานกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ   
สหกรณ๑  การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน 
  เพ่ือให๎รู๎ เข๎าใจทักษะการจัดการท างานแล ะมีทักษะการท างานรํวมกันปฏิบัติตนอยํางมี
มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู๎อ่ืนน าความรู๎และทักษะการสร๎าง ชิ้นงาน ไป
ประยุกต๑ในการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎และการแก๎ป๓ญหาวางแผนในการเลือกอาชีพ   สามารถน าความรู๎
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยใช๎วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับ
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม   
 
 
 
          มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

         ง ๔.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒    
          รวม    ๔ มาตรฐาน  ๑๓ ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานบ๎าน 
 

ง 1.1  ป.
6/1 ป.6/2,
ป.6/3 
 

สมบัติภายในบ๎านควรดูแลรักษา
และหมั่นท าความสะอาด เพื่อให๎
สมบัติภายในบ๎านยืดอายุการใช๎
งาน 

5  

2 เสื้อผ๎าและเครื่อง
แตํงกาย 

ง 1.1  ป.
6/1 
 

การปะและการชุนเป๕นการ
ซํอมแซมเสื้อผ๎าวิธีหนึ่งที่ท าให๎
เสื้อผ๎าที่ช ารุดน ากลับมาใช๎ได๎อีก
ครั้งและประหยัดคําใช๎จํายในการ
จ๎างชํางซํอมแซม  โดยการปะใช๎
ซํอมแซมเสื้อผ๎าที่มีรอยขาดขนาด
ใหญํหรือฉีกขาด  การชุนเป๕นการ
ซํอมแซมเสื้อผ๎าที่มีรอยขาดไมํใหญํ
มากนัก 

5  

3 อาหารและ
โภชนาการ 

ง 1.1  ป.
6/1 ป.6/2,
ป.6/3 
 

การรับประทานอาหารควรให๎มี
คุณคําทางอาหารครบ 5 หมูํและ
เหมาะสมกับวัย ในการประกอบ
อาหารควรมีการวางแผนกํอนการ
ประกอบอาหารเพื่อให๎อาหารเสร็จ
เร็วและมีคุณภาพ 

5  

4 งานเกษตร ง 1.1  ป.
6/1 ป.6/2,
ป.6/3 
 

การเลี้ยงปลาสวยงามเป๕นงาน
อดิเรกที่ให๎ความเพลิดเพลิน  และ
หากเลี้ยงพร๎อมกับดูแลจัดการ
อยําง 
ถูกวิธี  ปลาจะมีการขยายพันธุ๑  
สมบูรณ๑  ไมํเป๕นโรค  และสามารถ
น าผลผลิตที่ได๎ไปจ าหนํายเป๕น
อาชีพได๎อีกด๎วย 

5  
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5 งานชําง ง 1.1  ป.
6/1 ป.6/2,
ป.6/3 
 

การติดตั้งประกอบของใช๎ในบ๎าน
ด๎วยตนเองเป๕นงานชํางอยํางหนึ่งที่
ท าให๎เกิดผลิตภัณฑ๑อ านวยความ
สะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ชํวยประหยัดคําใช๎จํายเป๕นการใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑  ฝึกทักษะ
การสร๎างชิ้นงานเพื่อเป๕นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ 

5  

6 เทคโนโลยีและ
งานประดิษฐ๑ 

ง 1.1ป.6/2  
ง2.1 ป.6/1, 
ป.6/2, ป.
6/3 
 

งานประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎จาก
วัสดุในท๎องถิ่นให๎ได๎ผลงานที่มี
คุณภาพต๎องท าตามขั้นตอน 
อยํางมีกระบวนการ เลือกใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑ให๎เหมาะสมกับชิ้นงาน
และค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมรํวมด๎วย 

5  

7 งานธุรกิจ ง.1.1 ป.
6/1, ป.6/2, 
ป.6/3 

การบันทึกรายรับ-รายจํายสามารถ
ชํวยวางแผนการใช๎เงินในอนาคต 
ควบคุมคําใช๎จํายให๎เหมาะสม  
และการจัดเก็บเอกสารการเงินเป๕น
การจัดเก็บข๎อมูลหรือหลักฐาน
เกี่ยวกับทรัพย๑สินและหนี้สินได๎ 

5  

8 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ง3.1 ป.3/1 
ป.3/2 

-หลักการเบื้องต๎นของการ
แก๎ป๓ญหาต๎องท าอยํางเป๕น
กระบวนการและเลือกใช๎วิธีการ
แก๎ป๓ญหาให๎เหมาะสมกับป๓ญหา 
-การค๎นหาข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร๑
สามารถท าได๎โดยค๎นหาในเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ ค๎นหาจากเว็บไซต๑ใน
อินเทอร๑เน็ตและค๎นหาจากซีดีรอม 
-การเลือกวิธีการเก็บรักษาข๎อมูลที่
เป๕นประโยชน๑ต๎องใช๎วิธีการที่
เหมาะสมกับข๎อมูลแตํละประเภท 
 

5  
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กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
                  ในสังคมโลกป๓จจุบันการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีความส าคัญและจ าเป๕นอยาํงยิ่ง 
ในชีวิตประจ าวันเนื่องจากเป๕นเครื่องมือส าคัญในการติดตํอสื่อสารการศึกษาการแสวงหาความรู๎  
การประกอบอาชีพการสร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน๑ของชุมชนโลกและตระหนัก  
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกน ามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับ  
ประเทศตํางๆชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่นดีขึ้นเรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตําง
ของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการคิดสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองมีเจต
คติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศและใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารได๎รวมทั้งเข๎าถึงองค๑ความรู๎
ตํางๆได๎งํายและกว๎างข้ึนและมีวิสัยทัศน๑ในการด าเนินชีวิต ภาษาตํางประเทศท่ีเป๕นสาระการเรียนรู๎
พ้ืนฐานซึ่งก าหนดให๎เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานคือภาษาอังกฤษสํวนภาษาตํางประเทศ
อ่ืนเชํนภาษาฝรั่งเศสเยอรมันจีนญี่ปุุนอาหรับบาลีและภาษากลุํมประเทศเพ่ือนบ๎านหรือภาษาอ่ืนๆให๎
อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดท า 
รายวิชาและจัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
            กลุมํสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมุงํหวังให๎ผู๎เรียนมีเจตคตทีิด่ตีอํภาษาตํางประเทศ 
สามารถใช๎ภาษาตํางประเทศสื่อสารในสถานการณ๑ตํางๆแสวงหาความรู๎ประกอบอาชีพและศึกษาตํอ
ในระดับท่ีสูงขึ้นรวมทั้งมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคม
โลกและสามารถถํายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได๎อยํางสร๎างสรรค๑ประกอบด๎วย  
สาระส าคัญดังนี้ 
 

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร   การใช๎ภาษาตํางประเทศในการฟ๓ง -พูด-อําน-เขียน  แลกเปลี่ยน
ข๎อมูลขําวสารแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น ตีความ  น าเสนอข๎อมูลความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องตํางๆและสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลอยํางเหมาะสม   

 ภาษาและวัฒนธรรม การใช๎ภาษาตํางประเทศตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
ความสัมพันธ๑  ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ภาษา
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช๎อยํางเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช๎ภาษาตํางประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น เป๕นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปดโลก
ทัศน๑ของตน 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกการใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ๑ตํางๆ
ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป๕นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตํอประกอบ
อาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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สาระท่ี๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต ๑.๑เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟ๓งและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ   และแสดงความ

คิดเห็นอยํางมีเหตุผล  
มาตรฐานต๑.๒มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารแสดงความรู๎สึก และ

ความคิดเห็นอยํางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานต๑.๓น าเสนอข๎อมูลขําวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตํางๆโดยการพูดและ

การเขียน 

สาระท่ี๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐานต๒.๑เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและน าไปใช๎ ได๎อยําง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐานต๒.๒เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทยและน ามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  

สาระท่ี๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐานต๓.๑   ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นและเป๕น

พ้ืนฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู๎  และเปดโลกทัศน๑ของตน 

สาระท่ี๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐานต๔.๑ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ๑ตํางๆท้ังในสถานศึกษาชุมชนและสังคม 
มาตรฐานต๔.๒ใช๎ภาษาตํางประเทศเป๕นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตํอการประกอบอาชีพและ   

การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 
 

คุณภาพผู้เรียน 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี๓ 
ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร๎องที่ฟ๓งอํานออกเสียงตัวอักษรค ากลุํมค าประโยคงํายๆและ  

บทพูดเข๎าจังหวะงํายๆถูกต๎องตามหลักการอํานบอกความหมายของค าและกลุํมค าที่ฟ๓งตรงตาม  
ความหมายตอบค าถามจากการฟ๓งหรืออํานประโยคบทสนทนาหรือนิทานงํายๆ  

พูดโต๎ตอบด๎วยค าสั้นๆงํายๆในการสื่อสารระหวํางบุคคลตามแบบที่ฟ๓งใช๎ค าสั่งและ 
ค าขอร๎องงํายๆบอกความต๎องการงํายๆของตนเองพูดขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน  
บอกความรู๎สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งตํางๆใกล๎ตัวหรือกิจกรรมตํางๆตามแบบที่ฟ๓ง  

พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัวจัดหมวดหมูํค าตามประเภทของบุคคลสัตว๑  
และสิ่งของตามท่ีฟ๓งหรืออําน 

พูดและท าทําประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาบอกชื่อและค าศัพท๑ 
งํายๆเก่ียวกับเทศกาล /วันส าคัญ /งานฉลองและชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษาเข๎ารํวมกิจกรรม 
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

บอกความแตกตํางของเสียงตัวอักษรค ากลุํมค าและประโยคงํายๆของภาษาตํางประเทศ  
และภาษาไทย 
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บอกค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น 
ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑งํายๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน 
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว  
มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ (เน๎นการฟ๓ง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง 

ครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวอาหารเครื่องดื่มและเวลาวํางและนันทนาการภายใน 
วงค าศัพท๑ประมาณ๓๐๐-๔๕๐ค า (ค าศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรม) 

ใช๎ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการ
สนทนาโต๎ตอบตามสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวัน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี๖ 
ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร๎องและค าแนะน าที่ฟ๓งและอํานอํานออกเสียงประโยคข๎อความ  

นิทานและบทกลอนสั้นๆถูกต๎องตามหลักการอํานเลือก /ระบุประโยคและข๎อความตรงตาม 
ความหมายของสัญลักษณ๑หรือเครื่องหมายที่อํานบอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟ๓งและ  
อํานบทสนทนานิทานงํายๆและเรื่องเลํา 

พูด /เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคลใช๎ค าสั่งค าขอร๎องและให๎ค าแนะน าพูด/ 
เขียนแสดงความต๎องการขอความชํวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ๑  
งํายๆพูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัวพูด  /เขียน 
แสดงความรู๎สึกเก่ียวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัวกิจกรรมตํางๆพร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆประกอบ  

พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวเขียนภาพแผนผังแผนภูมิ 
และตารางแสดงข๎อมูลตํางๆที่ฟ๓งและอํานพูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัว 

ใช๎ถ๎อยค าน้ าเสียงและกิริยาทําทางอยํางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม  
ของเจ๎าของภาษาให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล /วันส าคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของ
ภาษา 
เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

บอกความหมือน / ความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆการใช๎ 
เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  
เปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกตํางระหวํางเทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ๎าของภาษากับ  
ของไทย 

ค๎นคว๎ารวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํงการเรียนรู๎และ
น าเสนอด๎วยการพูด/การเขียน 

ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา 
ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ 
มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ (เน๎นการฟ๓ง-พูด-อําน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับ 

ตนเองครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่มเวลาวํางและนันทนาการสุขภาพและสวัสดิการ  
การซื้อ-ขายและลมฟูาอากาศภายในวงค าศัพท๑ประมาณ๑ ,๐๕๐-๑,๒๐๐ค า (ค าศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรม
และ 
นามธรรม) 

ใช๎ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตามบริบท
ตํางๆ 
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รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับประถมศึกษา 

 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     เวลา  200  ชั่วโมง 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     เวลา  200  ชั่วโมง 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     เวลา  200  ชั่วโมง 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     เวลา  200  ชั่วโมง 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     เวลา  200  ชั่วโมง 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     เวลา  200  ชั่วโมง 
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มาตรฐาน  ตัวชี้วัด 
และสาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
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สาระท่ี ๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต๑.๑  เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟ๓งและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ และแสดงความคิดเห็น  

อยํางมีเหตุผล 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆที่ฟ๓ง ค าสั่งที่ใช๎ในห๎องเรียนเชํน Stand up./Sit 

down./Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop! etc. 
๒. ระบุตัวอักษรและเสียงอํานออก 
เสียงและสะกดค างํายๆถูกต๎องตาม 
หลักการอําน 

ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษรและสระ 
(letter sounds) และการสะกดค า 
หลักการอํานออกเสียงเชํน 
- การออกเสียงพยัญชนะต๎นค าและพยัญชนะท๎าย
ค า 
- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบา (stress)ในค าและ 
กลุํมค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า 
(intonation)ในประโยค 

๓. เลือกภาพตรงตามความหมาย 
ของค าและกลุํมค าที่ฟ๓ง 

ค ากลุํมค าและความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวอาหาร 
เครื่องดื่มและนันทนาการภายในวงค าศัพท๑ 
ประมาณ๑๕๐-๒๐๐ค า (ค าศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรรม) 

๔. ตอบค าถามจากการฟ๓งเรื่อง 
ใกล๎ตัว 

บทอํานเกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัวหรือนิทานที่มี 
ภาพประกอบประโยคค าถามและค าตอบ 
- 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. ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร๎อง 
งํายๆที่ฟ๓ง 

ค าสั่งและค าขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียน 
- ค าสั่งเชํน Show me a/an.../ Open your 
book.Don’t talk in class. etc. 
- ค าขอร๎องเชํน Please come here./ Come 
here,please. Don’t make a loud noise, 
please./ 
Please don’t make a loud noise. etc. 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.ระบุตัวอักษรและเสียงอํานออก 

เสียงค าสะกดค าและอํานประโยค 
งํายๆถูกต๎องตามหลักการอําน 

ตัวอักษรเสียงตัวอักษรและสระการสะกดค าและ
ประโยคหลักการอํานออกเสียงเชํน 
- การออกเสียงพยัญชนะต๎นค าและพยัญชนะท๎าย
ค า 
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- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในค าและกลุํมค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยค 

๓. เลือกภาพตรงตามความหมาย
ของค ากลุํมค าและประโยคที่ฟ๓ง 

ค ากลุํมค าประโยคเดี่ยว (simple sentence) และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียน 
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวอาหารเครื่องดื่มและ 
นันทนาการเป๕นวงค าศัพท๑สะสมประมาณ๒๕๐- 
๓๐๐ค า (ค าศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรรม) 

๔. ตอบค าถามจากการฟ๓งประโยค 
บทสนทนาหรือนิทานงํายๆท่ีมี
ภาพประกอบ 

ประโยคบทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ 
ประโยคค าถามและค าตอบ 
- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร๎องที่

ฟ๓งหรืออําน 
ค าสั่งและค าขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียน 
- ค าสั่งเชํน Give me a/an.../Draw and color 
thepicture./ Put a/an… in/on/under a/an… / 
Don’t  eat in class. etc. 
- ค าขอร๎องเชํน 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. อํานออกเสียงค าสะกดค าอําน 
กลุํมค าประโยคและบทพูดเข๎า 

ค ากลุํมค าประโยคเดี่ยวและบทพูดเข๎าจังหวะ 
และการสะกดค าการใช๎พจนานุกรม 
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จังหวะ (chant) งํายๆถูกต๎องตาม 
หลักการอําน 

หลักการอํานออกเสียงเชํน- การออกเสียง
พยัญชนะต๎นค าและพยัญชนะท๎ายค า 
- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในค าและกลุํมค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยค 

๓. เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ๑
ตรงตามความหมายของกลุํมค าและ 
ประโยคที่ฟ๓ง 
 

กลุํมค าประโยคเดี่ยวสัญลักษณ๑และความหมาย 
เกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อม 
ใกล๎ตัวอาหารเครื่องดื่มและนันทนาการเป๕น 
วงค าศัพท๑สะสมประมาณ๓๕๐-๔๕๐ค า (ค าศัพท๑ 
ที่เป๕นรูปธรรม 
 
 

 ๔. ตอบค าถามจากการฟ๓งหรืออําน 
ประโยคบทสนทนาหรือนิทาน 
งํายๆ 

ประโยคบทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ 
ประโยคค าถามและค าตอบ 
- 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 ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร๎องและ 

ค าแนะน า (instructions) งํายๆที่
ฟ๓งหรืออําน 
 
 
 
 

ค าสั่งและค าขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียนและ 
ค าแนะน าในการเลํนเกมการวาดภาพหรือการ 
ท าอาหารและเครื่องดื่ม 
- ค าสั่งเชํน 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. 
- ค าขอร๎องเชํน Please take a queue./ Take 
aqueue, please./ Can you help me, 
please? etc. 
- ค าแนะน าเชํน You should read 
everyday./Think before you speak./ ค าศัพท๑
ที่ใช๎ในการเลํนเกม Start./  
My turn./ Your  
turn./Roll the dice./ Count the number./ 



124 
 

Finish./ค าบอกล าดับขั้นตอน First,... Second,…  
Then,…  Finally,... etc. 

๒. อํานออกเสียงค าสะกดค าอําน 
กลุํมค าประโยคข๎อความงํายๆ 
และบทพูดเข๎าจังหวะถูกต๎องตาม 
หลักการอําน 

ค ากลุํมค าประโยคข๎อความบทพูดเข๎าจังหวะ 
และการสะกดค า 
การใช๎พจนานุกรม 
หลักการอํานออกเสียงเชํน 
- การออกเสียงพยัญชนะต๎นค าและพยัญชนะท๎าย
ค า 
- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในค าและกลุํมค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยค 

 ๓. เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ๑ 
หรือเครื่องหมายตรงตาความหมาย 
ของประโยคและข๎อความสั้นๆที่ฟ๓ง 
หรืออําน 
 
 
 

กลุํมค าประโยคเดี่ยวสัญลักษณ๑เครื่องหมายและ
ความหมายเกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียน
สิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่มเวลาวํางและ
นันทนาการสุขภาพและสวัสดิการการซื้อ -ขาย
และลมฟูาอากาศและเป๕นวงค าศัพท๑สะสม 
ประมาณ๕๕๐-๗๐๐ค า (ค าศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรม 
และนามธรรม) 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.5 
 
 
 
 
 
 

 

๔. ตอบค าถามจากการฟ๓งและอําน 
ประโยคบทสนทนาและนิทาน 
งํายๆ 

ประโยคบทสนทนานิทานที่มีภาพประกอบ 
ค าถามเก่ียวกับใจความส าคัญของเรื่องเชํนใคร 
ท าอะไรที่ไหน 
- 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. ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร๎องและ 
ค าแนะน างํายๆท่ีฟ๓งและอําน 

ค าสั่งและค าขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียนภาษาทําทาง 
และค าแนะน าในการเลํนเกมการวาดภาพหรือการ
ท าอาหารและเครื่องดื่ม 
- ค าสั่งเชํน Look at the… /here/over there./ 
Say itagain./ Read and draw./ Put 
a/an… in/on/undera/an… / Don’t go over 
there. etc. 
- ค าขอร๎องเชํน Please take a queue./ Take 
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aqueue, please./ Can/Could you help me, 
please? etc. 
- ค าแนะน าเชํน You should read everyday./ 
Think before you speak./ ค าศัพท๑ที่ใช๎ในการ 
เลํนเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll 
the dice./ Count the number./ Finish./ ค า
บอกล าดับขั้นตอน First,…  Second,…  Next,…  
Then,… Finally,…  etc. 
 
 
 

๒. อํานออกเสียงประโยคข๎อความ 
และบทกลอนสั้นๆถูกต๎องตาม 
หลักการอําน 

ประโยคข๎อความและบทกลอน 
การใช๎พจนานุกรม หลักการอํานออกเสียงเชํน 
- การออกเสียงพยัญชนะต๎นค าและพยัญชนะท๎าย
ค า 
- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในค าและกลุํมค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยค 
- การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ใน 
ข๎อความ 
- การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

๓. ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ๑หรือ 
เครื่องหมายตรงตามความหมาย
ของ 
ประโยคและข๎อความสั้นๆที่ฟ๓งหรือ
อําน 

ลุํมค าประโยคผสมข๎อความสัญลักษณ๑ 
เครื่องหมายและความหมายเก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่ม 
เวลาวํางและนันทนาการสุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขายและลมฟูาอากาศและเป๕นวงค าศัพท๑ 
สะสมประมาณ๗๕๐-๙๕๐ค า (ค าศัพท๑ที่เป๕น 
รูปธรรมและนามธรรม) 

 ๔. บอกใจความส าคัญและตอบ 
ค าถามจากการฟ๓งและอํานบท 
สนทนาและนิทานงํายๆหรือ 

เรื่องสั้นๆ 

ประโยคบทสนทนานิทานหรือเรื่องสั้นๆ 
ค าถามเก่ียวกับใจความส าคัญของเรื่องเชํนใคร 
ท าอะไรที่ไหนเมื่อไร 
- 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. ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร๎องและ 
ค าแนะน าท่ีฟ๓งและอําน 

ค าสั่งค าขอร๎องภาษาทําทางและค าแนะน าใน 
การเลํนเกมการวาดภาพการท าอาหารและ 
เครื่องดื่มและการประดิษฐ๑ 
- ค าสั่งเชํน 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. 
- ค าขอร๎องเชํน Please look up the meaning 
in a dictionary./ Look up the meaning in a 
dictionary, please./ Can/Could you help 
me,please? etc. 
- ค าแนะน าเชํน You should read everyday./ 
Think before you speak./ ค าศัพท๑ที่ใช๎ในการ 
เลํนเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll 
thedice./ Count the number./ Finish./ค า
บอกล าดับขั้นตอน First,…  Second,…  Next,…  
Then,… Finally,…  etc. 

๒. อํานออกเสียงข๎อความนิทาน 
และบทกลอนสั้นๆถูกต๎องตาม 
หลักการอําน 

ข๎อความนิทานและบทกลอน 
การใช๎พจนานุกรม 
หลักการอํานออกเสียงเชํน 
- การออกเสียงพยัญชนะต๎นค าและพยัญชนะท๎าย
ค า 
- การออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในค าและกลุํมค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยค 
- การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ใน 
ข๎อความ 
- การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

 ๓. เลือก/ระบุประโยคหรือข๎อความ 
สั้นๆตรงตามภาพสัญลักษณ๑หรือ 
เครื่องหมายที่อําน 

ประโยคหรือข๎อความสัญลักษณ๑เครื่องหมาย 
และความหมายเก่ียวกับตนเองครอบครัวโรงเรียน 
สิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่มเวลาวํางและ 
นันทนาการสุขภาพและสวัสดิการการซื้อ -ขาย 
และลมฟูาอากาศและเป๕นวงค าศัพท๑สะสม 
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ประมาณ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ค า (ค าศัพท๑ที่เป๕น 
รูปธรรมและนามธรรม) 

 ๔. บอกใจความส าคัญและตอบ 
ค าถามจากการฟ๓งและอํานบท 

สนทนานิทานงํายๆและเรื่องเลํา 

ประโยคบทสนทนานิทานหรือเรื่องเลํา 
ค าถามเก่ียวกับใจความส าคัญของเรื่องเชํนใคร 
ท าอะไรที่ไหนเมื่อไรอยํางไรท าไม 
- 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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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑      เวลาเรียน  200 ชั่วโมง/ปี 
             ปฏิบัติตามค าสัง่งํายๆในหอ๎งเรียนเลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุมํค าระบุ
ตัวอักษรเสียงตัวอักษรสระและสะกดค างํายๆตามหลักการอํานออกเสียงของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทยฟ๓งและพูดโต๎ตอบบทสนทนาด๎วยค าสั้นๆงํายๆที่ใช๎สื่อสารในการทักทายกลําวขอบคุณขอ
โทษแนะน าตนเองบอกความต๎องการงํายๆของตนเองพูดขอให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองบุคคลใกล๎ตัวเรื่อง
ใกล๎ตัวบอกชื่อค าศัพท๑เก่ียวกับเทศกาลส าคัญของเจ๎าของภาษาใช๎ภาษาในการรวบรวมค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากสื่อตํางๆและใช๎ทําทางประกอบการสนทนาตามวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

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 

 

ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียง
และสะกดค างํายๆถูกต๎องตามหลักการ
อําน  บอกความต๎องการ พูดขอและให๎
ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎
ตัว 

15 4 

2 Playtime! ต1.1ป1/3 
ต1.1ป1/4 
ต1.3ป1/1 
ต4.2ป1/1 

ตอบค าถามเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค า กลุํมค า เรื่องท่ีฟ๓ง 
พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองใช๎
ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว 

15 4 

3 This  is my 
nose! 

ต1.1ป1/1 
ต1.2ป1/2 
ต2.1ป1/1 
ต4.1ป1/1 
ต4.2ป1/1 

ฟ๓ง พูด ปฏิบัติตามค าสั่งงําย ๆที่เกิดขึ้น
ในห๎องเรียน ท าทําทางประกอบ ตาม
วัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษาใช๎
ภาษาตํางประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท๑
ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 

15 4 

4 He’s a hero! ต1.1ป1/2 
ต1.2ป1/1 
ต2.1ป1/1 
ต2.2ป1/1 
 

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาตํางประเทศ และภาษาไทย 
ปฏิบัติตามค าสั่งที่ฟ๓ง การพูดโต๎ตอบ
ด๎วยค าสั้นๆงํายๆ 
 

15 4 

5 Where’s the 
ball? 

ต1.1ป1/3 
ต2.1ป1/2 
ต2.1ป1/3 
ต3.1ป1/1 
 

เลือกภาพตรงตามความหมายของค า
และกลุํมค าที่ฟ๓ง บอกชื่อค าและค าศัพท๑
ที่กับเทศกาลส าคัญของเจ๎าของภาษา
และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเข๎ารํวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย 
 

10 4 

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 

ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียง
และสะกดค างํายๆถูกต๎องตามหลักการ
อําน  บอกความต๎องการ พูดขอและให๎
ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎
ตัว 

10 4 
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ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 Are these his 
trousers? 

ต1.1ป1/3 
ต1.1ป1/4 
ต1.3ป1/1 
ต4.2ป1/1 

ตอบค าถามเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค า กลุํมค า เรื่องท่ีฟ๓ง 
พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองใช๎
ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว 

10 4 

8 Where’s 
Grandma? 

ต1.1ป1/1 
ต1.2ป1/2 
ต2.1ป1/1 
ต4.1ป1/1 
ต4.2ป1/1 

ฟ๓ง พูด ปฏิบัติตามค าสั่งงําย ๆที่เกิดขึ้น
ในห๎องเรียน ท าทําทางประกอบ ตาม
วัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษาใช๎
ภาษาตํางประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท๑
ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 

9 4 

9 Lunchtime! ต1.1ป1/3 
ต2.1ป1/2 
ต2.1ป1/3 
ต3.1ป1/1 
 

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาตํางประเทศ และภาษาไทย 
ปฎิบัติตามค าสั่งที่ฟ๓ง การพูดโต๎ตอบ
ด๎วยค าสั้นๆงํายๆ 
 

15 4 

10 A new friend! ต1.1ป1/3 
ต2.1ป1/2 
ต2.1ป1/3 
ต3.1ป1/1 
 

เลือกภาพตรงตามความหมายของค า
และกลุํมค าที่ฟ๓ง บอกชื่อค าและค าศัพท๑
ที่กับเทศกาลส าคัญของเจ๎าของภาษา
และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเข๎ารํวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย 

15 4 

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 

 
 

ระบุตัวอักษรและเสียง อํานออกเสียง
และสะกดค างํายๆถูกต๎องตามหลักการ
อําน  บอกความต๎องการ พูดขอและให๎
ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎
ตัว 

15 4 

12 Dinnertime! ต1.1ป1/3 
ต1.1ป1/4 
ต1.3ป1/1 
ต4.2ป1/1 

ตอบค าถามเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค า กลุํมค า เรื่องท่ีฟ๓ง 
พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองใช๎
ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว 

15 4 

13 Tidy up! ต1.1ป1/1 
ต1.2ป1/2 
ต2.1ป1/1 

ฟ๓ง พูด ปฏิบัติตามค าสั่งงําย ๆที่เกิดขึ้น
ในห๎องเรียน ท าทําทางประกอบ ตาม
วัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษาใช๎

15 4 
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ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ต4.1ป1/1 
ต4.2ป1/1 

ภาษาตํางประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท๑
ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 

14 Action Boy  
can run! 

ต1.1ป1/3 
ต2.1ป1/2 
ต2.1ป1/3 
ต3.1ป1/1 
 

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาตํางประเทศ และภาษาไทย 
ปฎิบัติตามค าสั่งที่ฟ๓ง การพูดโต๎ตอบ
ด๎วยค าสั้นๆงํายๆ 
 

15 4 

15 Let’s play 
ball! 

ต1.1ป1/3 
ต2.1ป1/2 
ต2.1ป1/3 
ต3.1ป1/1 
 

เลือกภาพตรงตามความหมายของค า
และกลุํมค าที่ฟ๓ง บอกชื่อค าและค าศัพท๑
ที่กับเทศกาลส าคัญของเจ๎าของภาษา
และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นเข๎ารํวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย 

9 4 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 10 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒      เวลาเรียน  200 ชั่วโมง/ปี 
 
            ปฏิบัติตามค าสัง่ค าขอร๎องค าและประโยคงาํยๆในสถานการณ๑ใกล๎ตัวสะกดค าอํานออกเสยีงค าและประโยคงาํยๆตาม
หลักการอํานออกเสียงเข๎าใจสนทนาสั้นๆบทอํานและนิทานงํายๆที่มีภาพประกอบพูดค าหรือประโยคสั้นๆเพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางบุคคลแสดงความต๎องการของตนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัวด๎วยทําทางภาพค าและประโยคสั้นๆในการ
ติดตํอปฏิสัมพันธ๑ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาระบุและอํานออกเสียงตัวอักษรสระของภาษาอังกฤษได๎ถูกต๎องรู๎จักกิจกรรม
และค าศัพท๑เก่ียวกับวัฒนธรรมเทศกาลของเจ๎าของภาษาตลอดจนรู๎จักและรวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับสิ่งใกล๎ตัวและกลุํม
สาระการเรียนรู๎อ่ืนเห็นประโยชน๑ของการรับรู๎ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู๎ความบันเทิงในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองครอบครัว
และชีวิตประจ าวันด๎วยความสนุกสนานเพลิดเพลินกับภาษาอังกฤษและใช๎ทําทางประกอบการสนทนาตามวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษามีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Our new 
things 

ต1.2ป2/3 
ต1.2ป2/4 
ต1.3ป2/1 
 

บอกความต๎องการ พูดขอและให๎ข๎อมูล
งํายๆตามแบบที่ฟ๓งเก่ียวกับตนเองและ
เรื่องใกล๎ตัว 

15 4 

2 They’re 
happy 
now!  

ต1.1ป2/3 
ต1.1ป2/4 
ต1.3ป2/1 
ต4.2ป2/1 

 

ตอบค าถามจากการฟ๓งประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงํายๆท่ีมี
ภาพประกอบเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค า กลุํมค าและ
ประโยค ที่ฟ๓ง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือ
รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 
 

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 ปฏิบัติและใช๎ค าสั่งค าขอร๎อง
งํายๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนท าทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษาใช๎ภาษาตํางประเทศ เพ่ือ
รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 
 

15 4 

4 Have you 
got a 
milkshake! 

ต1.1ป2/2 
ต1.2ป2/1 
ต2.1ป2/1 
ต2.2ป2/1 
 

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษา ตํางประเทศ และภาษาไทยอําน
ออกเสียงค า สะกดค า และอําน
ประโยคงํายๆถูกต๎องตามหลักการอําน 
ปฏิบัติตามค าสั่งที่ฟ๓ง พูดโต๎ตอบด๎วย
ค าสั้นๆงํายๆและท าทําทางประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 

15 4 

5 We’ve got 
English? 

ต1.1ป1/3 
ต2.1ป1/2 
ต2.1ป1/3 
ต3.1ป1/1 
 

เลือกภาพตรงตามความหมายของค า
กลุํมค าและประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อ
ค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับเทศกาลส าคัญ
ของเจ๎าของภาษาและกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่นพูดและท าทําทางประกอบ
เข๎ารํวมกิจกรรมตามวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา 
 

10 4 

6 Let’s play 
after 
school! 

ต1.2ป2/3 
ต1.2ป2/4 
ต1.3ป2/1 

บอกความต๎องการ พูดขอและให๎ข๎อมูล
งํายๆตามแบบที่ฟ๓งเก่ียวกับตนเองและ
เรื่องใกล๎ตัว 

10 4 

7 Let’s buy ต1.1ป2/3 ตอบค าถามจากการฟ๓งประโยค บท 10 4 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

presents? ต1.1ป2/4 
ต1.3ป2/1 
ต4.2ป2/1 
 

สนทนา หรือนิทานงํายๆท่ีมี
ภาพประกอบเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค า กลุํมค าและ
ประโยค ที่ฟ๓ง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือ
รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 
 

8 What’s 
the time? 

ต1.1ป2/1 
ต1.2ป2/2 
ต2.1ป2/1 
ต4.1ป2/1 
ต4.2ป2/1 
 

ฟ๓ง พูด ปฏิบัติและใช๎ค าสั่งค าขอร๎อง
งํายๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนท าทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษาใช๎ภาษาตํางประเทศ เพ่ือ
รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 
 

9 4 

9 Where 
does she 
work? 

ต1.1ป2/2 
ต1.2ป2/1 
ต2.1ป2/1 
ต2.2ป2/1 
 

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษา ตํางประเทศ และภาษาไทยอําน
ออกเสียงค า สะกดค า และอําน
ประโยคงํายๆถูกต๎องตามหลักการอําน 
ปฏิบัติตามค าสั่งที่ฟ๓ง พูดโต๎ตอบด๎วย
ค าสั้นๆงํายๆและท าทําทางประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 

15 4 

10 It’s hot 
today! 

ต1.1ป1/3 
ต2.1ป1/2 
ต2.1ป1/3 
ต3.1ป1/1 
 

เลือกภาพตรงตามความหมายของค า
กลุํมค าและประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อ
ค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับเทศกาลส าคัญ
ของเจ๎าของภาษาและกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่นพูดและท าทําทางประกอบ
เข๎ารํวมกิจกรรมตามวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา 

15 4 

11 What are 
you 
wearing 

ต1.2ป2/3 
ต1.2ป2/4 
ต1.3ป2/1 
 

บอกความต๎องการ พูดขอและให๎ข๎อมูล
งํายๆตามแบบที่ฟ๓งเก่ียวกับตนเองและ
เรื่องใกล๎ตัว 

15 4 

12 You’re 
sleeping! 

ต1.1ป2/3 
ต1.1ป2/4 
ต1.3ป2/1 
ต4.2ป2/1 
 

ตอบค าถามจากการฟ๓งประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงํายๆท่ีมี
ภาพประกอบเลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค า กลุํมค าและ
ประโยค ที่ฟ๓ง พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือ
รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 
 

15 4 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

13 Look at 
all the 
animals! 

ต1.1ป2/1 
ต1.2ป2/2 
ต2.1ป2/1 
ต4.1ป2/1 
ต4.2ป2/1 
 

ฟ๓ง พูด ปฏิบัติและใช๎ค าสั่งค าขอร๎อง
งํายๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนท าทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษาใช๎ภาษาตํางประเทศ เพ่ือ
รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 
 

15 4 

14 Look at 
the 
photos! 

ต1.1ป2/2 
ต1.2ป2/1 
ต2.1ป2/1 
ต2.2ป2/1 
 

ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษา ตํางประเทศ และภาษาไทยอําน
ออกเสียงค า สะกดค า และอําน
ประโยคงํายๆถูกต๎องตามหลักการอําน 
ปฏิบัติตามค าสั่งที่ฟ๓ง พูดโต๎ตอบด๎วย
ค าสั้นๆงํายๆและท าทําทางประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 

15 4 

15 Well 
done! 

ต1.1ป1/3 
ต2.1ป1/2 
ต2.1ป1/3 
ต3.1ป1/1 
 

เลือกภาพตรงตามความหมายของค า
กลุํมค าและประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อ
ค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับเทศกาลส าคัญ
ของเจ๎าของภาษาและกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่นพูดและท าทําทางประกอบ
เข๎ารํวมกิจกรรมตามวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา 
 

9 4 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 10 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3       เวลาเรียน  200 ชั่วโมง/ปี 
 
              ปฏิบัติตามค าสัง่ค าขอร๎องอํานออกเสยีงค าสะกดค ากลุมํค าประโยคบทพูดเข๎าจังหวะงาํยๆนิทานงาํยๆถูกตาม
หลักการอํานออกเสียงพูดสนทนาสื่อสารด๎วยค าสั้นๆงํายๆให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนความต๎องการความรู๎สึกเก่ียวกับสิ่ง
ตํางๆใกล๎ตัวหรือกิจกรรมตํางๆตลอดจนสถานการณ๑งํายๆการจัดหมวดหมูํค าตามประเภทของบุคคลสัตว๑และสิ่งของที่เกิดขึ้นด๎วย
ทําทางประกอบการสนทนาตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าภาษาและวัฒนธรรมไทยในเรื่องมารยาท
เทศกาลวันส าคัญงานฉลองชีวิตความเป๕นอยูํความแตกตํางของเสียงตัวอักษรค ากลุํมค าและประโยคตํางๆของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความสนุกสนานเพลิดเพลินกับภาษาอังกฤษและน ามาใช๎ได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 They’re 
from 
Australia! 

ต1.2ป3/3 
ต1.2ป3/4 
ต.1.2ป3/5 
ต1.3ป3/1 

บอกความต๎องการ ความรู๎สึกหรือกิจกรรม
ตํางๆพูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆตามแบบที่ฟ๓ง
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว 
 
 

15 4 

2 My 
weekend
  

ต1.1ป3/3 
ต1.1ป3/4 
ต1.3ป3/1 
ต1.3ป3/2 
ต4.2ป3/1 
 

ตอบค าถามจากการฟ๓ง อํานประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงํายๆเลือก / ระบุภาพ
หรือสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของค า
และประโยคที่ฟ๓ง  พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเรื่องใกล๎ตัวและจัดหมวดหมูํค า
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 ปฏิบัติและใช๎ค าสั่ง ค าขอร๎องงํายๆ
ตามแบบท่ีฟ๓ง ที่เกิดข้ึนในห๎องเรียนท าทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ใช๎
ภาษาตํางประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
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 
 

อํานออกเสียงค า สะกดค า อํานกลุํมค า 
ประโยคและบทพูดเข๎าจังหวะงํายๆถูกต๎อง
ตามหลักการอําน บอกความแตกตํางของ
ตัวอักษร  ค า  กลุํมค า และประโยคงํายๆ 
ระหวํางภาษา ตํางประเทศและ
ภาษาไทย  พูดโต๎ตอบและท าทําทาง
ประกอบด๎วยค าสั้นๆงํายๆในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล จัดหมวดหมูํ ค า ตามประเภท
ของบุคคล  สัตว๑  สิ่งของตามแบบที่ฟ๓งหรือ
อําน 
 

15 4 

5 A naughty 
monkey! 

ต1.1ป3/3 
ต2.1ป3/2 
ต2.1ป3/3 
ต3.1ป3/1 
 

เลือกระบุสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของ
กลุํมค าของประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเทศกาลวันส าคัญ  งาน
ฉลอง  ชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษา 
และกลุํมสาระอ่ืน เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมได๎เหมาะสมกับวัย 
 

10 4 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

6 Jim’s day ต1.2ป3/3 
ต1.2ป3/4 
ต.1.2ป3/5 
ต1.3ป3/1 

บอกความต๎องการ ความรู๎สึกหรือกิจกรรม
ตํางๆพูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆตามแบบที่ฟ๓ง
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว 
 

10 4 

7 Places to 
go! 

ต1.1ป3/3 
ต1.1ป3/4 
ต1.3ป3/1 
ต1.3ป3/2 
ต4.2ป3/1 
 

ตอบค าถามจากการฟ๓ง อํานประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงํายๆเลือก / ระบุภาพ
หรือสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของค า
และประโยคที่ฟ๓ง  พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเรื่องใกล๎ตัวและจัดหมวดหมูํค า
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 ปฏิบัติและใช๎ค าสั่ง ค าขอร๎องงํายๆ
ตามแบบท่ีฟ๓ง ที่เกิดข้ึนในห๎องเรียนท าทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ใช๎
ภาษาตํางประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
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 
 
 

อํานออกเสียงค า สะกดค า อํานกลุํมค า 
ประโยคและบทพูดเข๎าจังหวะงํายๆถูกต๎อง
ตามหลักการอําน บอกความแตกตํางของ
ตัวอักษร  ค า  กลุํมค า และประโยคงํายๆ 
ระหวํางภาษา ตํางประเทศและ
ภาษาไทย  พูดโต๎ตอบและท าทําทาง
ประกอบด๎วยค าสั้นๆงํายๆในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล จัดหมวดหมูํ ค า ตามประเภท
ของบุคคล  สัตว๑  สิ่งของตามแบบที่ฟ๓งหรือ
อําน 
 

15 4 

10 In the 
park! 

ต1.1ป3/3 
ต2.1ป3/2 
ต2.1ป3/3 
ต3.1ป3/1 
 
 

เลือกระบุสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของ
กลุํมค าของประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเทศกาลวันส าคัญ  งาน
ฉลอง  ชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษา 
และกลุํมสาระอ่ืน 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 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

12 A clever 
baby! 

ต1.1ป3/3 
ต1.1ป3/4 
ต1.3ป3/1 
ต1.3ป3/2 
ต4.2ป3/1 
 

ตอบค าถามจากการฟ๓ง อํานประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงํายๆเลือก / ระบุภาพ
หรือสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของค า
และประโยคที่ฟ๓ง  พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเรื่องใกล๎ตัวและจัดหมวดหมูํค า
ตามประเภทของสัตว๑ บุคคล และสิ่งของ 
 

15 4 

13 The 
Ancient 
Egyptians 

ต1.1ป3/1 
ต1.2ป3/2 
ต2.1ป3/1 
ต4.1ป3/1 
ต4.2ป3/1 
 

ฟ๓ง พูด ปฏิบัติและใช๎ค าสั่ง ค าขอร๎องงํายๆ
ตามแบบท่ีฟ๓ง ที่เกิดข้ึนในห๎องเรียนท าทําทาง
ประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ใช๎
ภาษาตํางประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว 
 

15 4 

14 Did you 
have a 
good day? 

ต1.1ป3/2 
ต1.2ป3/1 
ต.1.3ป3/2 
ต2.1ป3/1 
ต2.2ป3/1 
 
 

อํานออกเสียงค า สะกดค า อํานกลุํมค า 
ประโยคและบทพูดเข๎าจังหวะงํายๆถูกต๎อง
ตามหลักการอําน บอกความแตกตํางของ
ตัวอักษร  ค า  กลุํมค า และประโยคงํายๆ 
ระหวํางภาษา ตํางประเทศและ
ภาษาไทย  พูดโต๎ตอบและท าทําทาง
ประกอบด๎วยค าสั้นๆงํายๆในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล จัดหมวดหมูํ ค า ตามประเภท
ของบุคคล  สัตว๑  สิ่งของตามแบบที่ฟ๓งหรือ
อําน 
 

15 4 

15 Our 
holiday! 

ต1.1ป3/3 
ต2.1ป3/2 
ต2.1ป3/3 
ต3.1ป3/1 
 

เลือกระบุสัญลักษณ๑ตรงตามความหมายของ
กลุํมค าของประโยคที่ฟ๓ง บอกชื่อค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเทศกาลวันส าคัญ  งาน
ฉลอง  ชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษา 
และกลุํมสาระอ่ืน เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมได๎เหมาะสมกับวัย 
 

9 4 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 10 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 100 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 
อ๑๔๑๐๑ภาษาอังกฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔       เวลา 200  ชั่วโมง 

 

 ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร๎องค าแนะน าและค าขออนุญาตงํายๆอํานออกเสียงค าสะกดค ากลุํมค าประโยคข๎อความสั้นๆบท
พูดเข๎าจังหวะบทสนทนาและนิทานงํายๆได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียงพูดสนทนาสื่อสารให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือน
และครอบครัวแสดงความต๎องการขอความชํวยเหลือแสดงความรู๎สึกและความสัมพันธ๑เกี่ยวกับสิ่งตํางๆใกล๎ตัวตลอดจนกิจกรรม
ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษาโดยใช๎ทักษะการฟ๓งการอํานและการเขียนและวัฒนธรรมของเจ๎าภาษาและวัฒนธรรม
ไทยเก่ียวกับเรื่องมารยาทเทศกาลวันส าคัญงานฉลองชีวิตความเป๕นอยูํเสียงตัวอักษรค ากลุํมค าและประโยคและข๎อความเข๎ารํวม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและน าไปใช๎ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมค๎นคว๎า
ความสัมพันธ๑ของค าศัพท๑ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นสามารถน าภาษาอังกฤษไปใช๎ในการสืบค๎นค๎นคว๎า
ข๎อมูลตํางๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยใช๎กระบวนการทางภาษาการสื่อสารการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ๑ตํางๆเพ่ือให๎เกิดความรู๎
ความเข๎าใจมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 The  food  
here  is  
great! 

ต 1.2 ป.4/4  -ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน
ค าศัพท๑ ส านวนภาษา ข๎อความ 
และ ประโยคที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล 

13 4 

2 We  had  a  
concert 

ต 1.1 ป. 4/3     
ต 1.2 ป.4/1 
ต 1.2 ป.  4/4 
 

สัญลักษณ๑   เครื่องหมาย ประโยค 
และข๎อความสั้นที่ฟ๓งหรืออําน 
ประโยคค าสั่ง ,  ค าขอร๎อง , ค าขอ
อนุญาต ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  และบุคคลในครอบครัว 

13 4 

3 The 
dinosaur  
museum 

ต 1.1 ป. 4/4     
ต 1.2 ป.4/1      
ต 1.3 ป.4/3     
 

ประโยค  บทสนทนา  หรือ
นิทาน  ตอบค าถามประโยคถาม
ตอบค าศัพท๑  ส านวน และประโยค 
ที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล แสดงความ
คิดเห็น  เกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว      

13 4 

4 Whose  
jacket  is  
this? 

ต 1.1 ป. 4/3  ค า 
ประโยค  สัญลักษณ๑  เครื่องหมาย 
และความหมายของค าศัพท๑ที่
เกี่ยวข๎องกับตนเองครอบครัว 
โรงเรียน 
สิ่งแวดล๎อม  อาหาร  เครื่องดื่ม 
ฯลฯวงค าศัพท๑550 –  700  ค า
บทสนทนา  นิทาน   เพ่ือตอบ
ค าถามของเรื่องค าศัพท๑ บท
สนทนา  และประโยค ที่ขอใช๎ และ
ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองสิ่งใกล๎
ตัว  เพ่ือน  และครอบครัวประโยค
และข๎อความที่ใช๎ในการพูดให๎
ข๎อมูลมารยาทและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา 

13 4 

5 Go  back  
to  the  
roundabout 

ต. 2.1 ป.4/1    
ต. 2.2 ป.4/1          
ต.2.2 ป. 4/2   
ต 4.2 ป 4/1 
 
 

ค าสั่ง   ค าขอร๎อง  ค าแนะน าการ
เขียน
ค า   กลุํมค า   ประโยค  ข๎อความ
สัญลักษณ๑   ภาพ   เนื้อเรื่อง 

13 4 

6 The  best  ต 1.1 ป. 4/4     ประโยค  บทสนทนา  หรือ 13 4 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

bed! ต 1.2 ป.4/1      
ต 1.3 ป.4/3     
 

นิทาน  ตอบค าถามประโยคถาม
ตอบค าศัพท๑  ส านวน และประโยค 
ที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล แสดงความ
คิดเห็น  เกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว      

7 Will  it  
really  
happen? 

ต1.2 ป 4/5 , 
ต2.1  ป 4/2 , 
ต3.1 ป 4/1 
  
  

สภาพภูมิอากาศ  ฤดูกาลของ
ภูมิภาค ตําง ๆ ของประเทศ 

13 4 

8 How  much  
time  have  
we  got ? 

ต 1.1 ป. 4/4     
ต 1.2 ป.4/1      
ต 1.3 ป.4/3     
 

ประโยค  บทสนทนา  หรือ
นิทาน  ตอบค าถามประโยคถาม
ตอบค าศัพท๑  ส านวน และประโยค 
ที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล แสดงความ
คิดเห็น  เกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว      

13 4 

9 Something  
new  to  
watch! 

ต 1.2 ป.4/4  -ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน
ค าศัพท๑ ส านวนภาษา ข๎อความ 
และ ประโยคที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล 

13 4 

10 I’ve  
printed  my  
homework 

ต 1.2 ป.4/4  -ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน
ค าศัพท๑ ส านวนภาษา ข๎อความ 
และ ประโยคที่ใช๎ขอและให๎ข๎อมูล 

13 4 

11 Have  you  
ever  
been… ? 

ต 1.2 ป. 4/2  
ต. 4.1 ป.4/1 
 

โครงสร๎างประโยคประโยค  ค าสั่ง 
ค าขอร๎อง และค าขออนุญาต  
 

13 4 

12 What’s  the  
matter? 

ต 1.2 ป. 4/2  
ต. 4.1 ป.4/1 
 

โครงสร๎างประโยคประโยค  ค าสั่ง 
ค าขอร๎อง และค าขออนุญาต  
 
 

13 4 

13 Can  you  
help me? 

ต1.3 ป 4/2, 
ต2.2 ป 4/1, 
ต3.1  ป4/1 
 

ค าศัพท๑เก่ียวกับอาหารและ
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   
 

สัญลักษณ๑   เครื่องหมาย ประโยค 
และข๎อความสั้นที่ฟ๓งหรืออําน 
ประโยคค าสั่ง ,  ค าขอร๎อง , ค าขอ
อนุญาต ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  และบุคคลในครอบครัว 

14 4 

15 Good  
new,bad  

ต2.1  ป 4/3, 
ต4.2 ป 4/1 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา ประวัติวันส าคัญ

14 4 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

news  ค าทักทาย ค าอวยพรตามเทศกาล 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
อ๑๕๑๐๑ภาษาอังกฤษ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕      เวลา 200    ช่ัวโมง 
 
 ใช๎ภาษาสื่อสารด๎วยถ๎อยค าน้ าเสียงและกริยาทําทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของเจ๎าของภาษาในการเข๎ารํวมกิจกรรมการปฏิบัติตามประโยคค าสั่งค าขอร๎องค าแนะน าการบอกใจความส าคัญและ
ค าตอบจากบทสนทนานิทานสั้นๆการเขียนภาพสัญลักษณ๑แผนผังแผนภูมิเครื่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่มเวลาวํางนันทนาการสุขภาพสวัสดิการการซื้อ -ขายและลมฟูาอากาศโดยใช๎ทักษะ
การฟ๓งและการอํานท่ีถูกต๎องตามหลักการอํานเพ่ือใช๎สื่อสารในสถานการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษามีทักษะ
การพูดและการเขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคลการแสดงความต๎องการขอความชํวยเหลือการตอบรับและปฏิเสธการให๎
ความชํวยเหลือการแสดงความรู๎สึกของตนเองพร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนครอบครัวและเรื่อง
ใกล๎ตัวการตอบค าถามบอกความส าคัญของเทศกาลวันส าคัญงานฉลองและชีวิตความเป๕นอยูํงํายๆของเจ๎าของภาษาบอกความ
เหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคการใช๎เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับตามโครงสร๎างประโยคของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทยใช๎กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค๎นค๎นคว๎าและรวบรวมค าศัพท๑ให๎สามารถน าเสนอ
ข๎อมูลที่เรียนรู๎มีเจตคติและวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาตํางประเทศให๎เหมาะสมตามสถานการณ๑ตํางๆ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

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 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร๎อง  พูด
ประโยคค าสั่ง  ขอร๎อง  ค าขอ
อนุญาต  และ.ให๎ค าแนะน างําย ๆ วาด
ภาพสัญลักษณ๑หรือเครื่องหมาย ตรง
ตามความหมายของประโยคและ
ข๎อความพูดโต๎ตอบโดยใช๎
ถ๎อยค า  น้ าเสียงและกิริยาทําทางตาม
มารยาททางสังคม  และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา  ในการสื่อสารระหวําง
บุคคล ใช๎ค าสั่งค าขอร๎อง ค าขอ
อนุญาต  และให๎ค าแนะน างําย ๆ   

18 5 

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 
 

พูดเขียนแสดงความต๎องการขอความ
ชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  การให๎
ความชํวยเหลือ  ขอและให๎ข๎อมูลแสดง
ความรู๎สึกของตนเอง  แสดงความ
คิดเห็นของ
ตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัว  และเรื่อง
ใกล๎ตัว  ฟ๓ง  พูด  อําน  เขียนใน
สถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
และสถานศึกษา 

18 5 

3 The best 
party ever ! 

ต 2.1 ป .5/2 
ต 2.1 ป .5/3 
ต 2.2 ป .5/2 
 

ตอบค าถาม  บอกความส าคัญ  ความ
เหมือนและความแตกตํางของเทศกาล
วันส าคัญ  งานฉลอง  เทศกาลของ
ตํางประเทศกับของประเทศไทย  และ
เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา  รวมทั้งใช๎
ถ๎อยค าน้ าเสียงกิริยาทําทาง อยํางสุภาพ
ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา 

 5 

4 Our planet! ต 2.2 ป .5/1 บอกความเหมือน/ความแตกตําง
ระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตําง 
ๆ   การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และ
การล าดับค า (order) ตามโครงสร๎าง
ประโยคของภาษาตํางประเทศ  และ
ภาษาไทย 

18 5 

5 Reuse and 
recycle! 

ต 3.1 ป .5/1 
ต 4.2 ป .5/1 

รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับสาระการ
เรียนรู๎อื่น  และน าเสนอโดยการ

18 5 



 

 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 
 

พูด  และเขียน  ใช๎ภาษาตํางประเทศใน
การสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ 

6 Crazy about 
wildlife! 

ต 1.3 ป .5/2 เขียนภาพ  แผนผังและแผนภูมิ  แสดง
ข๎อมูลตําง ๆ ตามท่ีฟ๓งหรืออําน 

18 5 

7 Call an 
ambulance! 

ต 1.2 ป 5/5 
ต 1.3 ป 5/3 
  

พูดเขียนแสดงความรู๎สึก  แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตําง ๆ 
ใกล๎ตัว  และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้งให๎
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

18 5 

8 Let’s eat 
healthily ! 

ต 1.1 ป .5/2 
ต 1.1ป .5/4 
 

อํานออกเสียงประโยค  ข๎อความ  ได๎
ถูกต๎องตามหลักการอําน 
บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจาก
เรื่องท่ีฟ๓งและอําน  บทสนทนา  และ
นิทานงําย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ  ได๎ 
 

18 5 

9 The big 
match! 

ต 1.2 ป 5/5 
ต 1.3 ป 5/3 
 

พูดเขียนแสดงความรู๎สึก  แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตําง ๆ 
ใกล๎ตัว  และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้งให๎
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

18 5 

10 Ancient 
buildings! 

ต 1.3 ป .5/2 เขียนภาพ  แผนผังและแผนภูมิ  แสดง
ข๎อมูลตําง ๆ ตามท่ีฟ๓งหรืออําน 

18 5 

11 A message 
for the 
future! 

ต 1.2 ป 5/5 
ต 1.3 ป 5/3 
 

พูดเขียนแสดงความรู๎สึก  แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตําง ๆ 
ใกล๎ตัว  และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้งให๎
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

10 5 

12 Be a part of 
history! 

ต 1.1 ป .5/2 
ต 1.1ป .5/4 
 

อํานออกเสียงประโยค  ข๎อความ  ได๎
ถูกต๎องตามหลักการอําน 
บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจาก
เรื่องท่ีฟ๓งและอําน  บทสนทนา  และ
นิทานงําย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ  ได๎ 
 
 

8 5 

      
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 10 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 100 
 
 

 



 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

อ๑๖๑๐๑ภาษาอังกฤษ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖      เวลา  200  ชั่วโมง 
  

ใช๎ภาษาสื่อสารด๎วยถ๎อยค าน้ าเสียงและกริยาทําทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษาในการเข๎ารํวมกิจกรรมการปฏิบัติตามประโยคค าสั่งค าขอร๎องค าแนะน าในการเลํนเกม
การวาดภาพการท าอาหารเครื่องดื่มและการประดิษฐ๑บทสนทนาข๎อความนิทานบทกลอนสั้นๆการบอกใจความส าคัญและตอบ
ค าถามระบุประโยคข๎อความสั้นๆตรงตามภาพสัญลักษณ๑แผนผังแผนภูมิเครื่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่มเวลาวํางนันทนาการสุขภาพสวัสดิการการซื้อ -ขายและลมฟูาอากาศโดยใช๎ทักษะ
การฟ๓งและการอํานท่ีถูกต๎องตามหลักการอํานเพ่ือใช๎สื่อสารในสถานการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษามีทักษะ
การพูดและการเขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคลการแสดงความต๎องการขอความชํวยเหลือการตอบรับและปฏิเสธการให๎
ความชํวยเหลือการขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัวแสดงความรู๎สึกของตนเองพร๎อมทั้งให๎เหตุผล
สั้นๆการตอบค าถามบอกความส าคัญของเทศกาลวันส าคัญงานฉลองและชีวิตความเป๕นอยูํงํายๆของเจ๎าของภาษาบอกความ
เหมือนหรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคการใช๎เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับตามโครงสร๎างประโยคโดยใช๎
ประโยคเดี่ยวและประโยคผสมสื่อความหมายให๎เหมาะสมตามสถานการณ๑ตํางๆของภาษาตํางประเทศและภาษาไทยการ
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตํางระหวํางเทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทยโดยใช๎
กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค๎นค๎นคว๎าและรวบรวมค าศัพท๑ให๎สามารถน าเสนอข๎อมูลที่เรียนรู๎มีเจตคติท่ีดีตํอ
ภาษาอังกฤษเห็นคุณคําของการใช๎ภาษาอังกฤษมีนิสัยรักการอํานและสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเป๕นพ้ืนฐานใน
การเรียนระดับสูงขึ้น 
รหัสตัวช้ีวัด 

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   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1  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 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร๎อง  พูด
ประโยคค าสั่ง  ขอร๎อง  ค าขอ
อนุญาต  และ.ให๎ค าแนะน างําย ๆ 
วาดภาพสัญลักษณ๑หรือเครื่องหมาย 
ตรงตามความหมายของประโยคและ
ข๎อความพูดโต๎ตอบโดยใช๎
ถ๎อยค า  น้ าเสียงและกิริยาทําทาง
ตามมารยาททางสังคม  และ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ในการ
สื่อสารระหวํางบุคคล ใช๎ค าสั่งค า
ขอร๎อง ค าขออนุญาต  และให๎
ค าแนะน างําย ๆ   

18 5 

2 Sports  
adventures! 

ต 1.2 ป .5/3 
ต 1.2 ป .5/4 
ต 1.3 ป .5/1 
ต 4.1 ป .5/1 
 

พูดเขียนแสดงความต๎องการขอความ
ชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  การ
ให๎ความชํวยเหลือ  ขอและให๎ข๎อมูล
แสดงความรู๎สึกของตนเอง  แสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัว  และเรื่อง
ใกล๎ตัว  ฟ๓ง  พูด  อําน  เขียนใน
สถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห๎องเรียนและสถานศึกษา 

18 5 

3 It’s festival 
time! 

ต 2.1 ป .5/2 
ต 2.1 ป .5/3 
ต 2.2 ป .5/2 
 

ตอบค าถาม  บอกความส าคัญ  ความ
เหมือนและความแตกตํางของ
เทศกาลวันส าคัญ  งาน
ฉลอง  เทศกาลของตํางประเทศกับ
ของประเทศไทย  และเข๎ารํวม
กิจกรรมทางภาษา  รวมทั้งใช๎ถ๎อยค า
น้ าเสียงกิริยาทําทาง อยํางสุภาพตาม
มารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา 

18 5 

4 Transport of 
the future! 

ต 2.2 ป .5/1 บอกความเหมือน/ความแตกตําง
ระหวํางการออกเสียงประโยคชนิด
ตําง ๆ   การใช๎เครื่องหมายวรรค
ตอน  และการล าดับค า (order) ตาม
โครงสร๎างประโยคของ
ภาษาตํางประเทศ  และภาษาไทย 

18 5 

5 The greatest  ต 3.1 ป .5/1 รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับสาระ 18 5 



 

 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

inventions! ต 4.2 ป .5/1 
 
 

การเรียนรู๎อ่ืน  และน าเสนอโดยการ
พูด  และเขียน  ใช๎ภาษาตํางประเทศ
ในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตําง 
ๆ 

6 You’ve won 
a computer! 

ต 1.3 ป .5/2 เขียนภาพ  แผนผังและ
แผนภูม ิ แสดงข๎อมูลตําง ๆ ตามท่ีฟ๓ง
หรืออําน 

18 5 

7 Explorers 
for a day! 

ต 1.2 ป 5/5 
ต 1.3 ป 5/3 
  

พูดเขียนแสดงความรู๎สึก  แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตําง ๆ 
ใกล๎ตัว  และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้ง
ให๎เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

18 5 

8 It’s a 
mystery! 

ต 1.1 ป .5/2 
ต 1.1ป .5/4 
 

อํานออกเสียงประโยค  ข๎อความ  ได๎
ถูกต๎องตามหลักการอําน 
บอกใจความส าคัญและตอบค าถาม
จากเรื่องที่ฟ๓งและอําน  บท
สนทนา  และนิทานงําย ๆ หรือเรื่อง
สั้น ๆ  ได๎ 
 

18 5 

9 Survival! ต 1.2 ป 5/5 
ต 1.3 ป 5/3 
 

พูดเขียนแสดงความรู๎สึก  แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตําง ๆ 
ใกล๎ตัว  และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้ง
ให๎เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

18 5 

10 Around the 
word! 

ต 1.3 ป .5/2 เขียนภาพ  แผนผังและ
แผนภูม ิ แสดงข๎อมูลตําง ๆ ตามท่ีฟ๓ง
หรืออําน 

18 5 

11 Space  
travel! 

ต 1.2 ป 5/5 
ต 1.3 ป 5/3 
 

พูดเขียนแสดงความรู๎สึก  แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตําง ๆ 
ใกล๎ตัว  และกิจกรรมตําง ๆ พร๎อมทั้ง
ให๎เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

10 5 

12 Holiday 
time! 

ต 1.1 ป .5/2 
ต 1.1ป .5/4 
 

อํานออกเสียงประโยค  ข๎อความ  ได๎
ถูกต๎องตามหลักการอําน 
บอกใจความส าคัญและตอบค าถาม
จากเรื่องที่ฟ๓งและอําน  บท
สนทนา  และนิทานงําย ๆ หรือเรื่อง
สั้น ๆ  ได๎ 
 

10 5 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภค 1 20 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 100 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ในสังคมโลกป๓จจุบัน การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีความส าคัญและจ าเป๕นอยํางยิ่ง 
ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป๕นเครื่องมือส าคัญในการติดตํอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู๎   
การประกอบอาชีพ  การสร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน๑ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับประเทศตํางๆ  ชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจ
ตนเองและผู๎อ่ืนดีขึ้น เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ และใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารได๎  รวมทั้ง
เข๎าถึงองค๑ความรู๎ตํางๆ ได๎งํายและกว๎างข้ึนและมีวิสัยทัศน๑ในการด าเนินชีวิต 

ภาษาตํางประเทศท่ีเป๕นสาระการเรียนรู๎พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให๎เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  สํวนภาษาตํางประเทศอ่ืน เชํน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุุน อาหรับ บาลี และภาษากลุํม
ประเทศเพ่ือนบ๎าน หรือภาษาอื่นๆ ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ   มุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีเจตคติท่ีดีตํอภาษาตํางประเทศ  สามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศ  สื่อสารในสถานการณ๑ตําง ๆ  แสวงหาความรู๎ ประกอบอาชีพ และศึกษา ตํอในระดับท่ีสูงขึ้น รวมทั้งมีความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก    และสามารถถํายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกได๎อยํางสร๎างสรรค๑  ประกอบด๎วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร     การใช๎ภาษาตํางประเทศในการฟ๓ง-พูด-อําน-เขียน  แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารแสดง
ความรู๎สึกและความคิดเห็น ตีความ  น าเสนอข๎อมูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตํางๆและสร๎างความสัมพันธ๑ระหวําง
บุคคลอยํางเหมาะสม   

  ภาษาและวัฒนธรรม    การใช๎ภาษาตํางประเทศตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาความสัมพันธ๑  ความเหมือน
และความแตกตํางระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และ
น าไปใช๎อยํางเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน     การใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํม
สาระการเรียนรู๎อ่ืน เป๕นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปดโลกทัศน๑ของตน 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก      การใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ๑ตํางๆ  ทั้งในห๎องเรียน
และนอกห๎องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป๕นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตํอ ประกอบอาชีพ   และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคม
โลก 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
             มาตรฐาน ต 1.1 เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟ๓งและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ และแสดงความ 
                                   คิดเหน็อยํางมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แสดงความ 
                                   รูส๎ึก และความคิดเหน็อยํางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข๎อมูลขําวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ 
                                    โดย การพูดและการเขียน 
 



 

 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน ต 2.1  เข๎าใจความสัมพันธร๑ะหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และน า 
                                    ไปใช๎ได๎อยาํงเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต 2.2 เข๎าใจความเหมือนและแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของ 
                                   ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 มาตรฐาน ต 3.1 ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น 
                                   และเป๕นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปดโลกทัศน๑ของตน 
สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
 มาตรฐาน ต 4.1 ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ๑ตํางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
             มาตรฐาน ต 4.2 ใช๎ภาษาตํางประเทศเป๕นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตํอ การประกอบ 
                                   อาชีพ และการแลกเปลีย่นเรียนรู๎กับสังคมโลก 

 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎องที่ฟ๓ง อํานออกเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า ประโยคงํายๆ และบทพูดเข๎าจังหวะงํายๆ 

ถูกต๎องตามหลักการอําน  บอกความหมายของค าและกลุํมค าที่ฟ๓งตรงตามความหมายตอบค าถามจากการฟ๓งหรืออํานประโยค 
บทสนทนาหรือนิทานงํายๆ  

  พูดโต๎ตอบด๎วยค าสั้นๆ งํายๆ ในการสื่อสารระหวํางบุคคลตามแบบที่ฟ๓ง ใช๎ค าสั่งและ  
ค าขอร๎องงํายๆ บอกความต๎องการงํายๆ ของตนเอง พูดขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน  
บอกความรู๎สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งตํางๆ ใกล๎ตัวหรือกิจกรรมตํางๆ ตามแบบที่ฟ๓ง 

 พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว จัดหมวดหมูํค าตามประเภทของบุคคล สัตว๑ และสิ่งของตามท่ีฟ๓งหรืออําน 
  พูดและท าทําประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท๑งํายๆ เกี่ยวกับเทศกาล /

วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษา  เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
  บอกความแตกตํางของเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า และประโยคงํายๆ ของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 
  บอกค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น 
  ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑งํายๆ ที่เกิดข้ึนในห๎องเรียน 
  ใช๎ภาษาตํางประเทศ เพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 
  มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ (เน๎นการฟ๓ง -พูด)สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 

สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาวํางและนันทนาการ ภายในวงค าศัพท๑ประมาณ ๓๐๐ -๔๕๐ ค า  (ค าศัพท๑ที่เป๕น
รูปธรรม) 

  ใช๎ประโยคค าเดียว ( One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนาโต๎ตอบตาม
สถานการณ๑ในชีวิตประจ าวัน 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎อง และค าแนะน าท่ีฟ๓งและอําน อํานออกเสียงประโยค ข๎อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ 
ถูกต๎องตามหลักการอํานเลือก /ระบุประโยคและข๎อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ๑หรือเครื่องหมายที่อํานบอกใจความ
ส าคัญและตอบค าถามจากการฟ๓งและอําน บทสนทนา นิทานงํายๆ และเรื่องเลํา 



 

 

  พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล ใช๎ค าสั่ง ค าขอร๎อง และให๎ค าแนะน า  พูด /เขียนแสดงความต๎องการ 
ขอความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ๑งํายๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว พูด/เขียนแสดงความรู๎สึกเก่ียวกับเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว กิจกรรมตํางๆ  พร๎อมทั้งให๎เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ 

  พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข๎อมูล
ตํางๆ ที่ฟ๓งและอําน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว 

  ใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง และกิริยาทําทางอยํางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษา  ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป๕นอยูํของเจ๎าของภาษาเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 บอกความเหมือน/ความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับ
ค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกตํางระหวําง เทศกาล งานฉลอง
และประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทย   

  ค๎นคว๎า รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํงการเรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูด/การเขียน 
  ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ๑ตํางๆ ที่เกิดข้ึนในห๎องเรียนและสถานศึกษา 
  ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ  
  มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ )เน๎นการฟ๓ง-พูด-อําน-เขียน)สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 

สิ่งแวดล๎อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวํางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -ขาย และลมฟูาอากาศ ภายในวงค าศัพท๑
ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ ค า (ค าศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรมและนามธรรม) 

 ใช๎ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตามบริบทตํางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ระดับประถมศึกษา 

 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     เวลา  80  ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     เวลา  80  ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     เวลา  80  ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     เวลา  80   ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     เวลา  ๘๐ ชั่วโมง 
คณิตศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     เวลา  ๘๐   ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข๎าใจและตีความเรื่องที่ได๎ฟ๓งและอํานสื่อประเภทตํางๆ และแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล  

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. ปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆ ที่ฟ๓ง ค าสั่งที่ใช๎ในห๎องเรียน 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  
    อํานออกเสียงอยําง ถูกต๎อง และ 
    อํานกลุํมค า และประโยคงํายๆ  
     อยําง ถูกต๎อง 

เริ่มต๎นจากตัวอักษรจีนตัวเดี่ยวที่เขียนงํายที่สุด  
เชํน 一 / 二/ 三 / 四/ 五/ 六/ 七/ 
八/ 九/ 十/人/ 大/ 手/ 山/门/ 木/ 
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จนกระท่ังอํานกลุํมค า
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
เสียงอยํางถูกต๎อง 

พยัญชนะท้ังหมด สระเดี่ยวทั้งหมด และสระผสม
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
ค า กลุํมค าและ ประโยคที่ฟ๓ง 

ค า กลุํมค า และประโยคเกี่ยวกับตัวเลข ตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สัตว๑ ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม
ใกล๎ตัว อาหาร ผลไม๎ และ กิจวัตรประจ าวัน
ภายในวงค าศัพท๑ประมาณ 100 ค า 

5. ตอบค าถามจากการฟ๓งเรื่องใกล๎ตัว บทอํานและบทสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน



 

 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หรือเรื่อง   ใกล๎ตัวที่มีภาพประกอบ รวมทั้ง
ประโยคค าถามและค าตอบ เชํน… 是什么？/
这是… /那是… /这不是… /你… 吗？ 

ป.๒ 1. ระบุตัวอักษรจีนที่ใช๎บํอย อํานออก
เสียงอยํางถูกต๎อง และอํานกลุํมค าและ 
ประโยคอยํางถูกต๎อง 

ตัวอักษรจีนตัวเดี่ยวและตัวผสมที่ใช๎บํอย เชํน云/
很/美/近/也/狗/看/女/百ประโยค
เดี่ยวที่มีสํวนขยายชนิดตํางๆ เชํน       บทขยาย
นามที่ใช๎的เพ่ือแสดงความเป๕นเจ๎าของ 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 
อํานออกเสียง อยํางถูกต๎อง 

พยัญชนะท้ังหมด สระเดี่ยวและสระผสมทั้งหมดที่
ใช๎ในภาษา จีน อํานออกเสียงถกูต๎อง โดยเฉพาะ
เสียงหํอลิ้นที่ตามหลัง พยางค๑ เชํน 哪儿/这
儿/一块儿/小孩儿เรียนรู๎กฎระเบียบ ตํ
างๆ ในการใช๎สัทอักษร รวมทั้งการผันเสียงของ
一 

3. เลือกภาพตรงตามความหมายของค า 
กลุํมค าและประโยคที่ฟ๓ง 

ค า กลุํมค า และประโยคเกี่ยวกับจ านวน ตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ประเทศ ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหาร  การซื้อของ และ
กิจวัตรประจ าวันภายในวงค าศัพท๑สะสม ประมาณ  
250 ค า  

ป.๒ 4. ตอบค าถามจากการฟ๓ง เรื่องใกล๎ตัว บทอํานและบทสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน 
หรือเรื่องใกล๎ ตัวที่มีภาพประกอบ รวมทั้งประโยค
ค าถามและค าตอบ 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？ 

ป.๓ 1. ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร๎องที่ฟ๓ง 
    หรืออําน 

ค าสั่งและค าขอร๎องที่ได๎ฟ๓งหรืออําน เชํน 你看

！/请你来帮帮我！/你回家休



 

 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
息休息吧！/您先去睡觉吧！/
你也跟我们一块儿去，好吗

？ 
2. เลือก/ระบุภาพตรงตามความหมาย
ของกลุํมค า และประโยคที่ฟ๓ง 

กลุํมค าประโยค และความหมายเกี่ยวกับเวลา 
(กี่โมง) วันเดือน ปี ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่ง
แวดล๎อมใกล๎ตัว อาหารการกิน และกิจวัตร
ประจ าวันภายในวงค าศัพท๑สะสมประมาณ 400 
ค า 

3. ตอบค าถามจากการฟ๓งหรือ อําน 
ประโยค บทสนทนางํายๆ 

บทอํานและบทสนทนา ค าถามและค าตอบ
เกี่ยวกับใจความ ส าคัญของเรื่อง เชํน ใคร ท าอะไร 
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…
？ 
 

ป.๔ 1. ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร๎อง  
    และค าแนะน าที่ฟ๓งหรืออําน 

ค าสั่ง ค าขอร๎อง และค าแนะน าที่ใช๎ทั้งในและนอก
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… ！ 
2. เลือก/ระบุภาพตรงตาม ความหมาย 
    ของประโยค และข๎อความที่ฟ๓งหรือ 
    อําน 

กลุํมค า ประโยค และความหมายเก่ียวกับการ
เรียนการสอน สอบถามจ านวน ความสามารถ 
อากาศ น้ าหนักตัว ความสูง การเดินทาง การ
ค านวณ การซื้อของตํอราคา ต าแหนํงที่ตั้ง ถาม
สาเหตุ บอกเหตุผล และกิจวัตรประจ าวันภายใน
วง ค าศัพท๑สะสมประมาณ 570 ค า 

3. ตอบค าถามจากการฟ๓งหรือ  
    อํานประโยค บทสนทนางํายๆ 

ข๎อความ และบทสนทนา ค าถามและค าตอบ
เกี่ยวกับใจความ ส าคัญของเรื่อง เชํน ใคร ท าอะไร 
ที่ไหน เมื่อไหรํ อยํางไร ท าไม 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 ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
为… /一加二等于几？ 

ป.๕ 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎อง      
    และค าแนะน าที่ฟ๓งและอําน 

ค าสั่ง ค าขอร๎อง และค าแนะน าที่ใช๎ทั้งในและนอก
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 
    ของประโยค และข๎อความที่ฟ๓งหรือ 
    อําน 

กลุํมค า ประโยค ข๎อความ และความหมาย
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช๎โทรศัพท๑ การ
ถามทาง การต๎อนรับเพื่อนใหมํ การเปรียบเทียบ 
การแนะน าตนเองตํอผู๎คน การเที่ยวสวนสัตว๑ การ
นัดกับเพ่ือน กีฬา ทิศทาง งานอดิเรก และกิจวัตร
ประจ าวัน ภายในวงค าศัพท๑สะสมประมาณ 780 

ป.๕ 3. บอกใจความส าคัญและ ตอบค าถาม 
    จากการฟ๓งและ อํานบทสนทนา 
    และเรื่อง สั้นๆ 

ข๎อความ  บทสนทนา ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับ
ใจความ ส าคัญของเรื่อง เชํน ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไหรํ อยํางไร ท าไม 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…  

ป.๖ 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎องและ 
    ค าแนะน าท่ีฟ๓งและอําน 

ค าสั่ง ค าขอร๎อง และค าแนะน าที่ใช๎ทั้งในและนอก
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 
    สั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ๑  
    หรือเครื่องหมาย ที่อําน 

ประโยค ข๎อความ นิทาน และความหมายเก่ียวกับ
สิ่งแวดล๎อม ชั้นเรียน การใช๎เงิน ตัวอักษรจีน 
ประเทศ เรื่องตลก การเรียน การสอน การหาหมอ 
อาหารการกิน ฯลฯ ภายในวงค าศัพท๑ สะสม
ประมาณ1040 ค า(ค าศัพท๑ที่เป๕นรูปธรรมและ
นามธรรม) 

3. บอกใจความส าคัญและ ตอบค าถาม ข๎อความ และบทสนทนา ค าถามและค าตอบ



 

 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    จากการฟ๓ง  และอํานบทสนทนา  
    นิทานงํายๆ และเรื่องสั้นๆ 

เกี่ยวกับใจความ ส าคัญของเรื่อง เชํน ใคร ท าอะไร 
ที่ไหน เมื่อไหรํ อยํางไร ท าไม ได๎หรือไมํได๎ ขนาด
ไหน ถูกกระท า 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 ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 1. พูดโต๎ตอบด๎วยค าสั้นๆ งํายๆ ในการ 

    สื่อสารระหวํางบุคคล ตามแบบท่ีฟ๓ง 
บทสนทนาที่ใช๎ในการทักทาย กลําวลา 
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. ใช๎ค าสั่งงํายๆ ตามแบบที่ฟ๓ง ค าสั่งที่ใช๎ในห๎องเรียน 
3. บอกการกระท าตามแบบที่ฟ๓ง ค าศัพท๑ กลุํมค า และประโยคที่ใช๎บอกการ

กระท า 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  
    เรื่องราวหรือสิ่งที่ชอบตาม แบบที่ฟ๓ง 

ประโยคที่ใช๎ร๎องขอ และให๎ข๎อมูลงํายๆ 
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. พูดโต๎ตอบด๎วยค าหรือประโยค สั้นๆ  
    งํายๆ ในการสื่อสาร ระหวํางบุคคล 
    ตามแบบท่ีฟ๓ง 

บทสนทนาที่ใช๎ในการทักทาย ถามสารทุกข๑
สุกดิบ ถาม จ านวน อายุ  เชํน 早上好

！/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 และการกระท า 
    ตามแบบท่ีฟ๓ง 

ประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการและการ
กระท า เชํน我买… 。/我想… 。/我
很想… 。/我喜欢吃… 。/  我



 

 

们都学… 。 
ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ 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… ？ 
ป. 3 1. พูดโต๎ตอบด๎วยค าหรือประโยค งํายๆ  

    ในการสื่อสารระหวํางบุคคล 
บทสนทนาที่ใช๎ในการทักทาย กลําวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข๎อความที่ใช๎
แนะน าตนเอง 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 
    การกระท าตามแบบที่ฟ๓ง 

ประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการและการ
กระท า    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. ใช๎ค าสั่งและค าขอร๎องงํายๆ       
    ตามแบบท่ีฟ๓ง 

ค าสั่งและค าขอร๎อง เชํน来跟爸爸说

说。/你先说吧！/ 快去睡

觉吧！/饿了来吃饭！/… ，

好吗?/ 
4. พูดขอและให๎ข๎อมูลงาํยๆ เกี่ยวกับตนเอง 
    และเรื่องใกล๎ตัว 

ประโยค/ข๎อความที่ใช๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องท่ี 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… 。 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ 5. บอกความรู๎สึกของตนเอง เกี่ยวกับ 

    สิ่งตํางๆ ใกล๎ตัว หรือ กิจกรรมตํางๆ 
ค าและประโยคที่ใช๎แสดงความรู๎สึก เชํน我
很高兴。/ 我… 了。/很好玩

。/不太… 。/真是… ！ 
 

ป.๔ 1. พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวําง บทสนทนาและข๎อความเกี่ยวกับการแนะน า



 

 

    บุคคล ตนเอง การเรียน การสอน การถามทาง การ
เปรียบเทียบ การใช๎โทรศัพท๑ การ นัดกับ
เพ่ือน 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

。 
 

2. ใช๎ค าสั่ง ค าขอร๎อง และค าขออนุญาต ค าสั่ง ค าขอร๎อง และค าขออนุญาต 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 
    และขอความชํวย เหลือในสถานการณ๑ 
    งํายๆ 

ประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการและขอ
ความชํวยเหลือใน สถานการณ๑งํายๆ เชํน我
想再… 。/请你… ，好吗？/ 
请你帮… 。/… ，行吗？ 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ 4. พูด/เขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับ 

    ตนเอง สถานที่ และ เรื่องทั่วไป 
ประโยค/ข๎อความที่ใช๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง สถานที่ ชีวิต ประจ าวัน 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 
    เรื่องตํางๆ และ กิจกรรมตํางๆ 

ค าและประโยคที่ใช๎แสดงความรู๎สึก เชํน我
觉得… 。/ 我还没有… 。/我



 

 

最喜欢… ！/你觉得… 吗？/ 
真… ！ 

ป. 5 1.  พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสาร 
     ระหวํางบุคคล 

บทสนทนาและข๎อความเกี่ยวกับการเรียน
การสอน  การใช๎โทรศัพท๑ การถามทาง  
การต๎อนรับเพื่อนใหมํ  การเปรียบเทียบ การ
แนะน าตนเอง การเที่ยวสวนสัตว๑  การนัด
เพ่ือน กีฬา ทิศทาง งานอดิเรก และกิจวัตร
ประจ าวัน 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… 。 

2. ใช๎ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าขออนุญาต และ 
    ให๎ค าแนะน างําย 
 

ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าขออนุญาต และ
ค าแนะน าท่ีมี 1-2 ขั้นตอน 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 5 3. พูด/เขียนแสดงความต๎องการ ขอความ 

    ชํวยเหลือ ตอบรับ  และปฏิเสธให๎ 
    ความชํวยเหลือ ในสถานการณ๑งํายๆ 

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！ 

4. พูด/เขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับ 
    ตนเอง ครอบครัว  เพ่ือน สถานที่  
    และเรื่องทั่วไป 

ประโยค/ข๎อความที่ใช๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว  เพ่ือน สถานที่ 
ชีวิตประจ าวัน และเรื่องท่ัวไป 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… 。 

5. พูด/เขียนแสดงความรู๎สึกของตนเอง 
    เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ และ กิจกรรมตํางๆ 

ค าและประโยคที่ใช๎แสดงความรู๎สึก และการ
ให๎เหตุผล เชํน ชอบ ไมํชอบ ดีใจ เสียใจ มี



 

 

    พร๎อมให๎เหตุผล สั้นๆ ประกอบ 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… 。/ 

ป. 6 1. พูด/เขียนโต๎ตอบในการสื่อสาร 
    ระหวํางบุคคล 

บทสนทนาและข๎อความที่เก่ียวกับสิ่งแวดล๎
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 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ 2. ใช๎ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าขออนุญาต  

    และให๎ค าแนะน า     งํายๆ 
ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าขออนุญาต และ
ค าแนะน าท่ีมี  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/เขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับ 
    ตนเอง ชั้นเรียน การ เรียน ประเทศ  
    สิ่งแวดล๎อม  และเรื่องท่ัวไป 

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 ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 5. พูด/เขียนแสดงความรู๎สึกของตนเอง 
    เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ และ กิจกรรมตํางๆ 
    พร๎อมให๎เหตุผล     สั้นๆ ประกอบ 

ค าและประโยคที่ใช๎แสดงความรู๎สึก 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

… 。 
 

มาตรฐาน ต 1.3      น าเสนอข๎อมูลขําวสาร ความคิดรวบยอด รวมถึงความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ  
                           โดยการพูดและการเขียน 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 1. พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองบุคคล 

    ใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว 
ค าและประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎ 
ข๎อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง บุคคลใกล๎ตัว และ
เรื่องใกล๎ตัว เชํน สมาชิกครอบครัว อาหาร
การกิน ตัวเลข 

ป. 2 1. พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวน ตนเอง 
    บุคคลใกล๎ตัวและเรื่อง ใกล๎ตัว 

ค าและประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎ 
ข๎อมูลเกี่ยวกับ    ตนเอง บุคคลใกล๎ตัวและ
เรื่องใกล๎ตัว เชํน อายุ ชั้นเรียน  ชื่อ สัญชาติ  
ศาสนา สมาชิกครอบครัว อาหารการกิน การ
เรียน จ านวน 

2. แสดงความคิดเห็นโดยการพูด และ 
    การเขียน 

แสดงความรู๎สึกความเป๕นคนไทย เชํน我热

爱… 。/ 我们都很热爱… 。/
我们信仰… 教。 
 



 

 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 3 1. พูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองบุคคล 

    ใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว 
ค าและประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎ 
ข๎อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง บุคคลใกล๎ตัว และ
เรื่องใกล๎ตัว เชํน ครอบครัว สิ่งที่ ชื่นชอบ 
โรงเรียน การเรียน เวลา(กี่โมง) วันเดือนปี 
ต าแหนํง 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… 。 
 

ป. 4 1. พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง 
บุคคลใกล๎ตัวและเรื่อง ใกล๎ตัว 

ประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว 
เชํน ความสูง น้ าหนัก ความสามารถ การ
เรียนการสอน การสอบถามจ านวนดินฟูา
อากาศ ฤดู การเดินทาง สาเหตุและเหตุผล 
ต าแหนํง ของสิ่งตํางๆ และกิจวัตรประจ าวัน 
 

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！ 
 

ป. 5 1. พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง 
    บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว 

ประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว 
เชํน วันเกิด ความสามารถ กีฬา ทิศทาง ถาม
ทาง ประเทศเพ่ือนบ๎าน สถานที่ รูปรําง  
หน๎าตาการเปรียบเทียบ การแนะน าตนเอง 
งานอดิเรก สาเหตุและเหตุผล ต าแหนํงของ
สิ่งตํางๆ และกิจวัตร ประจ าวัน   
 
 



 

 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นงํายๆ 

    เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ 
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。 
ป. 6 1. พูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง 

    บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว 
ประโยคที่ใช๎ในการพูดหรือเขียนให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว 
เชํน สิ่งแวดล๎อม ท าความ สะอาดห๎อง ชั้น
เรียน การเรียน ตัวอักษรจีน หาหมอ อาหาร 
การกิน การใช๎เงิน ประเทศไทย และกิจวัตร
ประจ าวัน 

2. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นงํายๆ 
    เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ 

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… 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1เข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  
                         และน าไปใช๎ได๎อยํางเหมาะสมกับกาลเทศะ    

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 1. พูดและท าทําประกอบตามวัฒนธรรม 

    ของเจ๎าของภาษา 
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เชํน การใช๎ 
สีหน๎า ทําทางประกอบ การพูด ขณะแสดง
ความผูกพันระหวํางคนในครอบครัว การ 
ทักทาย การต๎อนรับแขก การโบกมือ การ
ปฏิเสธ   

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ 1.  พูดและท าทําประกอบตามวัฒนธรรม 

     ของเจ๎าของภาษา 
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เชํน การใช๎สีหน๎าทํ

าทางประกอบ การพูดขณะแนะน าตนเอง การ

ทักทาย การโบกมือ การปฏิเสธ 

2. เข๎ารํวมกับกิจกรรมทาง ภาษาและ 
    วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

เข๎ารํวมกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชํ

น ขับร๎องเพลง เด็ก你拍一，我拍一 

ป. 3 1. พูดและท าทําประกอบตาม มารยาท 
    สังคม/วัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษา 

มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เชํน 

การใช๎สีหน๎า ทําทางประกอบการพูดขณะ

แนะน าตนเอง การแนะน าผู๎อื่นให๎ ร๎ูจักกัน การ

ท าความรู๎จักกัน การทักทาย การสัมผัสมือ การ

เชื้อเชิญผู๎อื่น การแสดงความเกรงใจ ฯลฯ 

2. เข๎ารํวมกับกิจกรรมทาง ภาษาและ 
    วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

เข๎ารํวมกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชํ

น ขับร๎องเพลงเด็ก 数青蛙。/祝你生

日快乐！ 

ป. 4 1. พูดและท าทําประกอบตาม มารยาท 
    สังคม/วัฒนธรรม     ของเจ๎าของภาษา 

มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เชํน 

การใช๎สีหน๎า ทําทางประกอบการพูด ขณะ

แนะน าตนเอง การชมเชย การขอความชํวย

เหลือ การต๎อนรับแขก การซื้อของตํอราคา 

2. เข๎ารํวมกับกิจกรรมทาง ภาษาและ 
    วัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

เข๎ารํวมกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เชํ

น แยํงตอบค าถามตามเนื้อหาที่เรียน 

ป. 5 1. ใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง และกิริยาทําทาง 
    อยํางสุขภาพ ตามมารยาทสังคมและ 
    วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

ใช๎ถ๎อยค า น๎ัาเสียง และกิริยาทําทางอยําง

สุขภาพตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ๎

าของภาษา เชํน การเชิญชวน  

การกลําวอวยพร การแสดงอาการตอบรับ การ

พูดคุยทางโทรศัพท๑ การถามทาง การแนะน า

ตนเอง การนัดกับเพื่อน การสอบถาม ข๎อมูลของ

คนอื่น   



 

 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. เข๎ารํวมกับกิจกรรมทาง ภาษาและ 

    วัฒนธรรมตาม ความสนใจ 
เข๎ารํวมกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
เชํน งานฉลองวันเกิด การเปรียบเทียบสิ่ง 
ตํางๆ ที่ใกล๎ตัว 

ป. 6 1. ใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง และกิริยาทําทาง 
    อยํางสุภาพตามมารยาทสังคมและ 
    วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

ใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง และกิริยาทําทางอยําง
สุภาพตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา เชํน ชมเชย ตํอวํา  เชิญชวน 
แสดงความไมํพอใจ ปลอบใจ ขอโทษ  แสดง
ความถํอมตน 

2. เข๎ารํวมกับกิจกรรมทาง ภาษาและ 
    วัฒนธรรมตามความสนใจ 

เข๎ารํวมกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เชํน เลํานิทาน เลําเรื่องตลกขบขัน แนะน า
อาหารไทย 

 
มาตรฐาน ต 2.2 เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
                       กับภาษาและวัฒนธรรมไทยและน ามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. บอกความเหมือน/ ความแตกตําง 

    ระหวํางตัวอักษรจีนกับ ตัวอักษรไทย 
เข๎าใจลักษณะความเป๕นอักษรภาพ ซึ่งเป๕น
ลักษณะพิเศษของ ตัวอักษรจีน และตํางกับ
ตัวอักษรไทยอยํางสิ้นเชิง โดยเริ่มต๎นจาก 
ตัวอักษรจีนตัวเดี่ยวงํายๆ แตํมีความถ่ีการใช๎
งานสูงสุดจ านวน 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 
    การล าดับค าตามโครงสร๎างประโยค 
    ระหวํางภาษาจีนและภาษาไทย 

อันดับแรก อาศัยการเรียงค าของค าผสม
และกลุํมค าเพ่ือชี้ให๎เห็นวํา ค าขยายต๎องอยูํ
หน๎าค าท่ีถูกขยาย ซึ่งเป๕นกฎเหล็กของ 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด 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
เรียงค าในประโยค หรือโครงสร๎างของ



 

 

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。 

3. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน 
    การใช๎เครื่องหมายวรรค ตอนระหวําง 
    ภาษาจีนกับภาษาไทย 

ในภาษาจีนมีการใช๎เครื่องหมายวรรคตอน
จ านวนมาก และ หลากหลาย เชํน ，。

？！、（） 
ป. 2 1. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน 

    การล าดับค าตามโครงสร๎าง ประโยค 
    ระหวําง ภาษาจีนและภาษาไทย  
 

       กรณีการใช๎ค ากริยาวิเศษณ๑(เป๕นบท
ขยายบทกริยา) ในภาษา จีน ค ากริยาวิเศษณ๑
ต๎องวางอยูํหน๎าบทกริยาโดยไมํมีข๎อยกเว๎น 
ขณะที่ภาษาไทยมีท้ังอยูํหน๎าหรือหลังบท
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。 
        กรณีประโยคมีบทขยายบทกริยาชนดิ
บอกเวลาหรือวิธีการใน ภาษาจีน บทขยาย
บทกริยาต๎องวางอยูํหน๎าบทกริยาโดยไมํมี ข๎
อยกเว๎น ขณะที่ภาษาไทยมีท้ังอยูํหน๎า(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 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 3 1. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน 

    การล าดับค าตามโครงสร๎าง ประโยค 
    ระหวําง ภาษาจีนและภาษาไทย  
 

       กรณีประโยคมีบทขยายบทกริยาชนดิ
บอกสถานที่(ที่อาศัยค า บุพบทน าเข๎า)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。 
       กรณีการปฏิเสธการกระท าหรอื
เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นแล๎วนั้น โครงสร๎าง
ประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทยเหมือนกัน 
เชํน她没有问我。/妹妹还没



 

 

有做作业。/他们没有学过

中文。 
กรณีอาศัย怎么ถามวิธีการ  怎么ต๎
องอยูํข๎างหน๎าค ากริยา ซึ่งตํางกับภาษาไทย 
เชํน 东西怎么送去？/她怎么

认识你？ 
ป. 4 1. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน 

    การล าดับค าตามโครงสร๎าง ประโยค 
    ระหวําง ภาษาจีนและภาษาไทย  
 

       กรณีใช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。 

ป. 5 1. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน 
    การล าดับค าตามโครงสร๎าง ประโยค 
    ระหวําง ภาษาจีนและภาษาไทย  
 

        กรณีใช的๎เชื่อมโยงสํวนขยายที่เป๕
นค ากริยา กริยาวลี หรืออนุ ประโยค กับ
ค านามท่ีถูกขยาย สํวนขยายต๎องอยูํข๎างหน๎า 
ซึ่งจะ สลับกันกับภาษาไทย เชํน  吃的

东西/认识的人รูปประโยค
เปรียบเทียบในภาษาจีนใช๎比การเรียงค า 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ตํางกับ ภาษาไทย เชํน 我比你高。

รูปประโยคเน๎นใช๎是… 的ภาษาไทยไมํมีรูป
ประโยคนี้ เชํน 我是昨天到的。 

ป. 6 1. บอกความเหมือน/ ความแตกตํางใน 
    การล าดับค าตามโครงสร๎าง ประโยค 
    ระหวําง ภาษาจีนและภาษาไทย  
 

       อเนกรรถประโยคทีใ่ช๎ค าสันธานเชํัอม
โยงนั้นใกล๎เคียงกับ ภาษาไทยมาก เชํน 只
要… ，就… 。/不仅… ，而且…
。/虽然… ，但是… 。 
รูปประโยคเน๎นบทกรรมและผลจากการ
กระท าท่ีใช๎把นั้น  ไมํ สามารถหารูป
ประโยคที่ใกล๎เคียงกันในภาษาไทยได๎ เชํน 
我把门关了。 
       รูปประโยคกรรมคํูมีทั้งสํวนที่เหมือน
และตํางกับภาษาไทย เชํน 我送朋友

两本书。 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ๑กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น  
มาตรฐาน ต 3.1    ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน และเป๕นพื้นฐานในการพัฒนา 
แสวงหาความรู๎ และเปดโลกทัศน๑   



 

 

 
ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป. 1 1. บอกค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับ กลุํมสาระ 
    การเรียนรู๎อ่ืน 

ค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องกับคณิตศาสตร๑ เชํน  
一 /二 /三 /四 / 五 /六 /七 /
八 /九 /十 

ป. 2 1. บอกค าศัพท๑และประโยคที่เก่ียวข๎อง 
    กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน 

ค าศัพท๑และประโยคที่เก่ียวข๎องกับสังคม
ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม    เชํน  宗
教 / 佛教 / 伊斯兰教 /          
你信仰什么宗教？ 

ป. 3 1. บอกค าศัพท๑และประโยคที่เก่ียวข๎อง 
    กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน   

ค าศัพท๑และประโยคที่เก่ียวข๎องกับสังคม
ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เชํน长城

/玉佛寺 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระท่ี 4ภาษากับความสัมพันธ๑กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.1ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ๑ตํางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑งํายๆ ที่ เกิดขึ้นทั้ง 

    ในห๎องเรียน และ นอกห๎องเรียน 
การใช๎ภาษาในการฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑ 
งํายๆ ที่เกิดข้ึนทั้ง ในห๎องเรียน และนอกห๎อง
เรียน เชํน ทักทาย คุยเลํน 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 4 1. ค๎นคว๎า รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎อง 

    กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน และน าเสนอ 
    ด๎วยการพูดหรือเขียน 

       ค าศัพท๑และประโยคที่เก่ียวข๎องกับ
คณิตศาสตร๑    เชํน       加/加法/减/
减法/等于/零/… 加… 等于多

少？ 
ค าศัพท๑และประโยคที่เก่ียวข๎องกับวิทยา
ศาสตร๑ เชํน季节 /热季/雨季/凉
季/天气/一年有三个季节 

ป. 5 1. ค๎นคว๎า รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎อง 
    กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน และน าเสนอ 
    ด๎วยการพูดหรือเขียน 

       ค าศัพท๑และประโยคที่เก่ียวข๎องกับภูมิ
ศาสตร๑ กีฬา   เชํน 东南西北/… 国/…
边/… 球/比赛 

ป. 6 1. ค๎นคว๎า รวบรวมค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎อง 
    กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน และ   
    น าเสนอด๎วยการพูดหรือเขียน 

       ค าศัพท๑และประโยคที่เก่ียวข๎องกับ
อาหารการกิน โรคภัย ไข๎เจ็บ ตัวอักษร  เชํน
酸甜苦辣咸/ 酸辣虾汤 / 凉
拌菜/ 感冒 / 发烧/头疼 



 

 

ป. 2 1. ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑งํายๆ ที่ เกิดขึ้นทั้ง 
    ในห๎องเรียน และ     นอกห๎องเรียน 

การใช๎ภาษาในการฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑ 
งํายๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งในและนอกห๎องเรียน เชํน 
ทักทาย คุยเลํน ท าความรู๎จัก  ซื้อของ 

ป. 3 1. ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑จริงที่ เกิดขึ้นทั้งใน 
    และนอกห๎องเรียน 

การใช๎ภาษาในการฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑ 
งํายๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งในและนอกห๎องเรียน เชํน  

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ทักทาย คุยเลํน แนะน าผู๎อ่ืนให๎ รู๎จักกัน เชิญ

ชวน สอบถาม 
ป. 4 1. ฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑จริงที่ เกิดขึ้นทั้ง 

    ในห๎องเรียน และ     นอกห๎องเรียน 
การใช๎ภาษาในการฟ๓ง/พูดในสถานการณ๑ 
งํายๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งในและนอกห๎องเรียน เชํน 
การเรียนการสอนวิชาตํางๆ ใน ห๎องเรียน  
ท าความเคารพครู การนัดหมาย การกลําวขอ
โทษ การตํอราคา   

ป. 5 1. ฟ๓ง พูด และอําน/เขียนใน สถานการณ๑ 
    จริงที่เกิดข้ึนทั้งใน และนอกห๎องเรียน 

การใช๎ภาษาในการฟ๓ง พูด อํานและเขียนใน
สถานการณ๑งํายๆ ที่เกิดข้ึนทั้งในและนอก 
ห๎องเรียน เชํน การเชิญชวน การนัดเพ่ือน 
การคุยกันทางโทรศัพท๑ การถามทาง  การ 
ต๎อนรับเพื่อนใหมํ การเปรียบเทียบ 

ป. 6 1. ฟ๓ง พูด และอําน/เขียนใน สถานการณ๑ 
    จริงที่เกิดข้ึนทั้งในและนอกห๎องเรียน 

การใช๎ภาษาในการฟ๓ง พูด อํานและเขียนใน
สถานการณ๑ งํายๆ ที่เกิดข้ึนทั้งในและนอก 
ห๎องเรียน เชํน การโต๎แย๎ง  การตํอวํา การ
ชมเชย การรอคอย การเชิญชวน การหาหมอ 

 
มาตรฐาน ต 4.2     ใช๎ภาษาตํางประเทศเป๕นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ  
                          และการแลกเปลีย่นเรียนรู๎กับสังคมโลก 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวม 

    ค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 
ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
ใกล๎ตัว เชํน ตัวเลข (1-10) สัตว๑ เครือญาติ 
อาหารการกิน   

ป. 2 1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวม 
    ค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 

ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
ใกล๎ตัว เชํน ตัวเลข (1-100)  ประเทศ เมือง 
ศาสนา อาหาร เวลา 

ป. 3 1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวม 
    ค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 

ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
ใกล๎ตัว เชํน สัตว๑ เครื่องเขียน ลักษณนาม 
เมือง อวัยวะ วัน  เดือน อาหาร 

ชั้นปี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 

 

ป. 4 1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวม 
    ค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 

ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
ใกล๎ตัว เชํน สัตว๑ อาหาร สิ่งของ ฤดู อากาศ 
มาตราชั่งตวงวัด คณิตศาสตร 

ป. 5 1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวม 
    ค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 

ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
ใกล๎ตัว เชํน กีฬา ทิศทาง อาหาร สิ่งของ งาน
อดิเรก   

ป. 6 1. ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวม 
    ค าศัพท๑ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัว 

ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท๑ที่
ใกล๎ตัว เชํน อาหาร  โรคภัยไข๎เจ็บ สัตว๑ 
สาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
และโครงสร้างรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๑11๐๑ รายวิชาภาษาจีน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                                                   เวลา  80  ชั่วโมง 

                    ป๓จจบุนัภาษาจนีกลางเป๕นสิง่ท่ีไดร๎ับความนยิมเป๕นอยาํงมาก อีกทัง้คนไทยไดเ๎ข๎ารํวมนโยบายการเปดเขตการค๎า
เสรีอาเซียนท าให๎เป๕นแรงผลักดันตํอการศึกษาภาตํางประเทศ เพื่อน าไปสื่อสารทางด๎านธุรกิจ และการทํองเที่ยว
ภาษาตํางประเทศเป๕นเครื่องมือที่มีความส าคัญมากส าหรับการสื่อสารและการเรียนรู๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่ต๎องการพึ่งพา รํวมมือ
กันและแขํงขันกัน อีกท้ังภาษาตํางประเทศยังเป๕นเครื่องมือที่น าพา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของชาติให๎ก๎าวหน๎าอัน
เนื่องมาจากการใช๎ภาษาสื่อสาร เมื่อภาษามีความส าคัญดั่งนี้แล๎ว ควรจัดการเรียนการสอนให๎เรียนรู๎ตั้งแตํวัยเยาว๑  
 ภาษาจีนได๎ทวีความส าคัญข้ึนในเวทีระหวํางประเทศ ทั้งเวทีเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพ่ือสนับสนุนและตอบสนอง
ความต๎องการของเวทีโลก ทางโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญจึงสนับสนุนภาษาจีนให๎แกํผู๎เรียนในชํวงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เน๎นผู๎เรียนเข๎าใจ และสนใจ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน สามารถทักทายและโต๎ตอบในประโยคสั้นๆ รู๎ค าศัพท๑จากสิ่ง
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 ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 单字一 ต 1.1   
ป. 1/1   

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ  

 
4 

 

2 单字二 ต 1.3  
ป. 1/1 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินและตัวหนังสือเดี่ยว
ของอัษรจีน  ค าศัพท๑ภาษาจีน 
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น 
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ 
ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
และสามารถน าไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎   

 
4 

 

3 单字三 ต 1.1   
ป.1/2 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎ ตัวอักษร
พินอินการประสมอักษร การ
อํานค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวหนังสือเดี่ยว  เรียนรู๎
เกี่ยวกับประโยคสั้นเหมาะสม
กับวัย ตลอดจนการสนทนา
โต๎ตอบสามารถน าไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

 
4 

 

4 单字四 ต 1.1  
ป.๑/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎   

4  

5 单字五 ต 2.1 
ป.๑/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน

4  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

อินการออกเสียงที่ถูกต๎อง 
ค าศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีน  เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ประโยคสั้นเหมาะสมกับวัย 
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ 
ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
และสามารถน าไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎   

6 单字六 ต ๒.๒ 
ป.๑/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎   

4  

7 人有手 ต ๓.๑ 
ป. ๑/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ตัวอักษรจีน ค าศัพท๑ภาษาจีน 
การเขียนตัวอักษรจีน การ
อํานออกเสียง เรียนรู๎เกี่ยวกับ
วลีและประโยคงํายๆ 
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ 
ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนมี ความรู๎
และสามารถน าไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน   

4  

8 大下雨 ต ๔.๑ 
ป. ๑/๑ 

  ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

4  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

9 我吃饭 ต4.2ป1/1.   ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

4  

10 牛羊吃草 ต2.2ป.1/1.   ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

4  

11 车来了 ต1.3ป.1/1. ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

7  

12 你好 ต1.2ป.1/4 ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ

7  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

13 你喜欢吃什

么？ 

ต2.1ป.1/1. ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

7  

14 你去学校吗

？ 

ต4.1ป.1/1. ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

6  

15 这是书 ต1.1ป.1/3. ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

6  

16 弟弟和妹妹 ต4.1ป.1/1. ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น

7  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

จ ๑๒๑๐๑ ภาษาจีน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                        เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
  
          ป๓จจบุนัภาษาจนีกลางเป๕นสิง่ท่ีไดร๎ับความนยิมเป๕นอยาํงมาก อีกทัง้คนไทยไดเ๎ข๎ารํวมนโยบายการเปดเขตการค๎าเสรี
อาเซียนท าให๎เป๕นแรงผลักดันตํอการศึกษาภาตํางประเทศ เพื่อน าไปสื่อสารทางด๎านธุรกิจ และการทํองเที่ยวภาษาตํางประเทศ
เป๕นเครื่องมือที่มีความส าคัญมากส าหรับการสื่อสารและการเรียนรู๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่ต๎องการพึ่งพา รํวมมือกันและแขํงขันกัน 
อีกท้ังภาษาตํางประเทศยังเป๕นเครื่องมือที่น าพา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของชาติให๎ก๎าวหน๎าอันเนื่องมาจากการใช๎ภาษา
สื่อสาร เมื่อภาษามีความส าคัญดั่งนี้แล๎ว ควรจัดการเรียนการสอนให๎เรียนรู๎ตั้งแตํวัยเยาว๑ 
 ภาษาจีนได๎ทวีความส าคัญข้ึนในเวทีระหวํางประเทศ ทั้งเวทีเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพ่ือสนับสนุนและตอบสนอง
ความต๎องการของเวทีโลก ทางโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญจึงสนับสนุนภาษาจีนให๎แกํผู๎เรียนในชํวงชั้นที่ 1 เน๎นผู๎เรียนเข๎าใจ 
และสนใจ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน สามารถทักทายและโต๎ตอบในประโยคสั้นๆ รู๎ค าศัพท๑จากสิ่งรอบตัวและเข๎าใจ
หลักการอํานภาษาจีนพินอินและแบบตัวยํอของภาษาจีนกลาง 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 山很高 
 

ต1.1ป.2/1 
ต1.1ป.2/2. 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
การออกเสียงพินอินการ
ประสมเสียงอักษรพินอินซึ่ง
ส าคัญตํอการเรียน 
สํวนประกอบของตัวหนังสือ 
ค าศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษร  เรียนรู๎เกี่ยวกับวลี
และประโยคสั้นๆ สามารถ
น ามาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  

 
4 

 

2 你饿，不饿? 
 

ต1.1ป.2/3. ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
การออกเสียงพินอินการ
ประสมเสียงอักษรพินอินซึ่ง
ส าคัญตํอการเรียน 
สํวนประกอบของตัวหนังสือ 
ค าศัพท๑ภาษาจีน ล าดับในการ
เขียนตัวหนังสือจีน เรียนรู๎
เกี่ยวกับวลีและประโยคสั้นๆ 
สามารถน ามาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันตํอไป  

 
4 

 

3 你去哪里? 
 

ต1.1ป.2/4 ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎ ตัวอักษร
พินอินการประสมอักษร การ
อํานค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวหนังสือเดี่ยว  เรียนรู๎
เกี่ยวกับประโยคสั้นเหมาะสม
กับวัย ตลอดจนการสนทนา
โต๎ตอบสามารถน าไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

 
4 

 

4 这是我的笔 

 
ต1.2ป.2/1 ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎   

4  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

5 我也学中文。 

 
ต1.2ป.2/2 ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินการออกเสียงที่ถูกต๎อง 
ค าศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีน  เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ประโยคสั้นเหมาะสมกับวัย 
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ 
ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
และสามารถน าไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎   

4  

6 我们都很努力。 

 
ต1.2ป.2/3. ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎   

4  

7 一起学习 

 
ต1.2ป.2/4 ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

ตัวอักษรจีน ค าศัพท๑ภาษาจีน 
การเขียนตัวอักษรจีน การ
อํานออกเสียง เรียนรู๎เกี่ยวกับ
วลีและประโยคงํายๆ 
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ 
ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนมี ความรู๎
และสามารถน าไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน   

4  

8 你几岁了？ 

 
ต1.3ป.2/1   ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน

4  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ชีวิตประจ าวันได๎ 
9 我叫王大山 

 
ต1.3ป.2/2   ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

4  

10 我是泰国人 

 
ต2.1ป.2/1   ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

4  

11 我热爱泰国 

 
ต2.1ป.2/2 ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

7  

12 我有两个哥哥 

 
ต2.1ป.2/3 ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น

7  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

13 有多少个同学 ? 

 
ต2.2ป.2/1 ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

สํวนประกอบของตัวอักษรพิน
อินซึ่งส าคัญตํอการเรียนขั้น
แรก  ค าศัพท๑ภาษาจีน การ
เขียนตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  
เรียนรู๎เกี่ยวกับประโยคสั้น
เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

7  

14 一共多少钱 ? 

 
ต2.2ป.2/2 ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

ค าศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีนเบื้องต๎น  เรียนรู๎
เกี่ยวกับประโยคสั้นเหมาะสม
กับวัย ตลอดจนการสนทนาโต๎
ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎และสามารถน าไปใช๎ใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

6  

15 在哪里 ? 

 
ต3.1ป.2/1 ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

ล าดับการเขียนอัการจีนซึ่ง
ส าคัญตํอการเรียนขั้นแรก  
ค าศัพท๑ภาษาจีน การพูดภา
จีนเบื้องต๎น  ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

6  

16 你拍一, 我拍一 

 
ต4.1ป.2/1 ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ

ล าดับการเขียนอัการจีนซึ่ง
ส าคัญตํอการเรียนขั้นแรก  
ค าศัพท๑ภาษาจีน การพูดภา
จีนเบื้องต๎น  ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎

7  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

จ ๑๓๑๐๑ ภาษาจีน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                        เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
  
          ป๓จจบุนัภาษาจนีกลางเป๕นสิง่ท่ีไดร๎ับความนยิมเป๕นอยาํงมาก อีกทัง้คนไทยไดเ๎ข๎ารํวมนโยบายการเปดเขตการค๎าเสรี
อาเซียนท าให๎เป๕นแรงผลักดันตํอการศึกษาภาตํางประเทศ เพื่อน าไปสื่อสารทางด๎านธุรกิจ และการทํองเที่ยวภาษาตํางประเทศ
เป๕นเครื่องมือที่มีความส าคัญมากส าหรับการสื่อสารและการเรียนรู๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่ต๎องการพึ่งพา รํวมมือกันและแขํงขันกัน 
อีกท้ังภาษาตํางประเทศยังเป๕นเครื่องมือที่น าพา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของชาติให๎ก๎าวหน๎าอันเนื่องมาจากการใช๎ภาษา
สื่อสาร เมื่อภาษามีความส าคัญดั่งนี้แล๎ว ควรจัดการเรียนการสอนให๎เรียนรู๎ตั้งแตํวัยเยาว๑ 
 ภาษาจีนได๎ทวีความส าคัญข้ึนในเวทีระหวํางประเทศ ทั้งเวทีเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพ่ือสนับสนุนและตอบสนอง
ความต๎องการของเวทีโลก ทางโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญจึงสนับสนุนภาษาจีนให๎แกํผู๎เรียนในชํวงชั้นที่ 1 เน๎นผู๎เรียนเข๎าใจ 
และสนใจ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน สามารถทักทายและโต๎ตอบในประโยคสั้นๆ รู๎ค าศัพท๑จากสิ่งรอบตัวและเข๎าใจ
หลักการอํานภาษาจีนพินอินและแบบตัวยํอของภาษาจีนกลาง 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 这是我的房

间 

ต ๑.๑  ป ๓/๒ 
ต ๑.๒  ป ๓/๒ 
ต ๑.๓  ป ๓/๑ 
ต ๒.๒  ป ๓/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ 
ค าศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎าง 
ประโยค การพูดสนทนา การ
บอกต าแหนํงของสิ่งของ และ
การบอกลักษณนามของสิ่ง
ตําง ๆ ตลอดจนการ เขียน
ข๎อความงําย ๆ จากรูปภาพ
และสิ่งใกล๎ตัวที่พบเห็น ซึ่งจะ
ท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ และ
สามารถน าไป สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

๔  

๒ 数青蛙 ต ๑.๑  ป ๓/๑ 
ต ๑.๒  ป ๓/๔ 
ต ๑.๓  ป ๓/๑ 
ต ๒.๒  ป ๓/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ 
ค าศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎าง 
ประโยค การพูดสนทนา  และ
การบอกลักษณะนามของ
สิ่งของตําง ๆ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ 
น าไปสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

4  

๓ 现在几点了

？ 

ต ๑.๑  ป ๓/๓ 
ต ๑.๒  ป ๓/๑ 
ต ๑.๓  ป ๓/๑ 
ต ๒.๒  ป ๓/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรจีน 
ค าศัพท๑เรื่องของเวลา การ
บอกเวลา การเขียน ตัวอักษร
จีน การสร๎างประโยค 
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ
เกี่ยวกับเวลา ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และ สามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

4  

๔ 今天几号了

？ 

ต ๑.๑  ป ๓/๑ 
ต ๑.๒  ป ๓/๓ 
ต ๑.๓  ป ๓/๑ 
ต ๔.๑  ป ๓/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรจีน 
ค าศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีน เรียนรู๎เกี่ยวกับ
การบอกวัน เดือน ปี  การ

4  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

สร๎างประโยค ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมี ความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

๕ 很高兴认识

您 

ต ๑.๑  ป ๓/๕ 
ต ๑.๒  ป ๓/๔ 
ต ๑.๓  ป ๓/๒ 
ต ๒.๒  ป ๓/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรจีน 
ค าศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค 
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปใช๎ในการ สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

4  

๖ 我的家 ต ๑.๑  ป ๓/๓ 
ต ๑.๒  ป ๓/๕ 
ต ๑.๓  ป ๓/๒ 
ต ๒.๒  ป ๓/๑ 
 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค 
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนข๎อความงําย ๆ เกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเอง ซึ่งจะท า
ให๎ผู๎เรียนมี ความรู๎แลสามารถ
น าไปสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

4  

7 我去饭馆吃

饭 

ต ๑.๑  ป ๓/๔ 
ต ๑.๒  ป ๓/๒ 
ต ๑.๓  ป ๓/๒ 
ต ๒.๒  ป ๓/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค 
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนประโยคงําย ๆ ซึ่งจะท า
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ
สามารถน าไปสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

๔  

8 你爸爸在哪

儿工作？ 

ต ๑.๑  ป ๓/๕ 
ต ๑.๒  ป ๓/๕ 
ต ๑.๓  ป ๓/๑ 
ต ๒.๒  ป ๓/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค 
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนประโยคงําย ๆ ซึ่งจะท า
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ

๔  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

สามารถน าไปสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

9 我还不知道 ต ๑.๑  ป ๓/๑ 
ต ๑.๒  ป ๓/๒ 
ต ๑.๓  ป ๓/๒ 
ต ๔.๑  ป ๓/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค 
การพูดสนทนา ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได๎   

๔  

10 她还没有回

来 

ต ๑.๑  ป ๓/๓ 
ต ๑.๒  ป ๓/๑ 
ต ๑.๓  ป ๓/๒ 
ต ๒.๒  ป ๓/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎าง 
ประโยค การสนทนา 
ตลอดจนการเขียนประโยค
งําย ๆ ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎และสามารถน าไป
สื่อสาร ในชีวิตประจ าวันได๎ 

๔  

11 猫可爱还是

狗可爱？ 

ต ๑.๑  ป ๓/๑ 
 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค 
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนประโยคงําย ๆ ซึ่งจะท า
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ
สามารถน าไปสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวันได๎   

๗  

12 你去过北京

吗？ 

ต ๒.๑  ป ๓/๑ 
 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ค าศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน   การสร๎าง 
ประโยค การสนทนา 
ตลอดจนการเขียนประโยค
งําย ๆ ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎และสามารถน าไป
สื่อสาร ในชีวิตประจ าวันได๎ 

๗  

13 妈妈正在做

家务 

ต ๔.๑ ป ๓/๑ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน

๗  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค 
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนประโยคงําย ๆ ซึ่งจะท า
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ
สามารถน าไปสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวันได๎   

14 你每天怎么

来学校？ 

ต ๒.๒ ป ๓/๑ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค 
การพูดสนทนา ซึ่งจะท าให๎ผู๎
เรียนมีความรู๎และสามารถ
น าไปสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

๖  

15 我只去过一

次 

ต ๒.๒ ป ๓/๑ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค 
การสนทนา การเขียนประโยค
งําย ๆ ตลอดจนการซ้ า
ค ากริยา (动词重叠) ซ่ึง
จะท าให๎ผู๎เรียน มีความรู๎และ
สามารถน าไปสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

๖  

16 跟爸爸，妈

妈去清迈玩 

ต ๔.๑ ป ๓/๑ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค 
การสนทนา ตลอดจนการ
เขียนประโยคงําย ๆ ซึ่งจะท า
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ
สามารถน าไปสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

๗  

 
 
 
 
 



 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

จ ๑๔๑๐๑ ภาษาจีน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                        เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
  
          ป๓จจบุนัภาษาจนีกลางเป๕นสิง่ท่ีไดร๎ับความนยิมเป๕นอยาํงมาก อีกทัง้คนไทยไดเ๎ข๎ารํวมนโยบายการเปดเขตการค๎าเสรี
อาเซียนท าให๎เป๕นแรงผลักดันตํอการศึกษาภาตํางประเทศ เพื่อน าไปสื่อสารทางด๎านธุรกิจ และการทํองเที่ยวภาษาตํางประเทศ
เป๕นเครื่องมือที่มีความส าคัญมากส าหรับการสื่อสารและการเรียนรู๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่ต๎องการพึ่งพา รํวมมือกันและแขํงขันกัน 
อีกท้ังภาษาตํางประเทศยังเป๕นเครื่องมือที่น าพา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของชาติให๎ก๎าวหน๎าอันเนื่องมาจากการใช๎ภาษา
สื่อสาร เมื่อภาษามีความส าคัญดั่งนี้แล๎ว ควรจัดการเรียนการสอนให๎เรียนรู๎ตั้งแตํวัยเยาว๑ 
 ภาษาจีนได๎ทวีความส าคัญข้ึนในเวทีระหวํางประเทศ ทั้งเวทีเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพ่ือสนับสนุนและตอบสนอง
ความต๎องการของเวทีโลก ทางโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญจึงสนับสนุนภาษาจีนให๎แกํผู๎เรียนในชํวงชั้นที่ 1 เน๎นผู๎เรียนเข๎าใจ 
และสนใจ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน สามารถทักทายและโต๎ตอบในประโยคสั้นๆ รู๎ค าศัพท๑จากสิ่งรอบตัวและเข๎าใจ
หลักการอํานภาษาจีนพินอินและแบบตัวยํอของภาษาจีนกลาง 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 我的笑脸 ต ๑.๑  ป ๔/๒ 
ต ๑.๒  ป ๔/๔ 
ต ๔.๑  ป ๔/๑ 

ผู๎เรียน เรียนรู๎เกี่ยวกับค าศัพท๑
บนใบหน๎า การเขียนตัวอักษร
จีน การสร๎างประโยคและการ
ฝึกแยกโทนเสียง e,u 

๕  

๒ 我的身体 ต ๑.๑  ป ๔/๒ 
ต ๑.๒  ป ๔/๔ 
ต ๔.๑  ป ๔/๑ 

ผู๎เรียน เรียนรู๎ค าศัพท๑เก่ียวกับ
อวัยวะภายนอก การเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎างประโยค
และการฝึกแยกโทนเสียง a,e 

5  

๓ 他在唱歌 ต ๒.๑  ป ๔/๑ 
ต ๒.๑  ป ๔/๒ 
 

ผู๎เรียนจดจ าค าศัพท๑เก่ียวกับ
การกระท า เชํน ร๎องเพลง 
เต๎นร า ดูหนังสือ วาดภาพ 
เป๕นต๎น การเขียนตัวอักษรจีน 
การสร๎างประโยคและการฝึก
แยกโทนเสียง o,u 

5  

๔ 他们在做游

戏 

ต ๒.๑  ป ๔/๑ 
ต ๒.๑  ป ๔/๒ 
 

ผู๎เรียนจดจ าค าศัพท๑เก่ียวกับ
การกระท า เชํน การวิ่ง กาย
บริหารยามเช๎า เตะฟุตบอล 
เป๕นต๎น การเขียนตัวอักษรจีน 
การสร๎างประโยคและการฝึก
แยกโทนเสียง e,i 

5  

๕ บททบทวน ต ๓.๑  ป ๔/๑ ผู๎เรียนทบทวนค าศัพท๑ที่เรียน
ผํานมา ทบทวนการเขียน
อักษรจีน การสร๎างประโยค 
เรียนรู๎หมวดอักษรจีน 

5  

๖ 今天是几月

几号？ 

ต ๑.๒  ป ๔/๔ 
ต ๑.๓  ป ๔/๑ 
 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรจีน 
ค าศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีน เรียนรู๎เกี่ยวกับ
การบอกวัน เดือน ปี  การสร๎
างประโยค ตลอดจนการ
สนทนาโต๎ตอบ ซึ่งจะท า  

5  

   ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และ
สามารถน าไปใช๎ในการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันได๎   

  

๗ 今天星期几

？ 

ต ๑.๒  ป ๔/๑ 
ต ๑.๓  ป ๔/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สํวนประกอบของตัวอักษรจีน 

5  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ค าศัพท๑ภาษาจีน การเขียน
ตัวอักษรจีน เรียนรู๎เกี่ยวกับ
สัปดาห๑  การสร๎างประโยค 
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ 
ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
และสามารถน าไปใช๎ในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎   

๘ 现在几点？ ต ๑.๓  ป ๔/๑ ผู๎เรียน เรียนรู๎ค าศัพท๑เก่ียวกับ
ชํวงเวลา การสร๎างประโยค
ตลอดจนฝึกแยกโทนเสียง 
uo,e,ou  

5  

๙ 生日快乐 ต ๑.๓  ป ๔/๒ 
ต ๒.๑  ป ๔/๒ 

การอํานและจดจ าค าศัพท๑ใน
บทเรียน การสร๎างประโยคใน
การถามตอบเกี่ยวกับวันเกิด 
การฝึกแยกเสียง ai,ei 
ตลอดจนการสนทนาโต๎ตอบ
และสามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

5  

๑๐ บททบทวน ต ๓.๑  ป ๔/๑ ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
เขียนค าศัพท๑ที่ต๎องจ าในบน
เรียนที่ผํานมาได๎ การทบทวน
การสร๎างประโยคของบทเรียน
ที่ ๖-๙ ตลอดจนสามารถ
สนทนาโต๎ตอบและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจันได๎  

5  

๑๑ 这只兔子很

可爱 

ต ๒.๒  ป ๔/๑ ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
เขียนค าศัพท๑ในบทเรียน การ
ใช๎โครงสร๎างประโยคในการ 

6  

   อธิบายลักษณะเฉพาะพ้ืนฐาน
ของสัตว๑ เชํน ใหญํ เล็ก อ๎วน 
ผอม เป๕นต๎น ตลอดจนการฝึก
แยกโทนเสียง ie,ia  

  

๑๒ 动物园 ต ๒.๒  ป ๔/๑ 
ต ๔.๒  ป ๔/๑ 

ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
เขียนค าศัพท๑เก่ียวกับการ
อธิบายพฤติกรรมพ้ืนฐานของ
สัตว๑ การฝึกแยกเสียง ua,uo 
พร๎อมทั้งผสมสียงสระและ
วรรณยุกต๑ได๎ 

6  

๑๓ 河里有鱼 ต ๒.๒  ป ๔/๑ ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ 6  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ต ๔.๒  ป ๔/๑ เขียนค าศัพท๑ในบทเรียน การ
สร๎างประโยค การพูดโต๎ตอบ
ได๎อยํางคลํองแคลํว ตลอกจน
สามารถสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

๑๔ 太阳出来了 ต ๔.๑  ป ๔/๑ 
ต ๔.๒  ป ๔/๑ 

ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
เขียนค าศัพท๑ในบทเรียนได๎ 
การฝึกแยกโทนเสียงพินอิน 
พร๎อมทั้งประสมสระและ
วรรณยุกต๑ การสร๎างประโยค 
การสนทนาโต๎ตอบที่สามารถ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

6  

๑๕ บททบทวน ต ๓.๑  ป ๔/๑ ผู๎เรียนสร๎างประโยคท่ีเรียนมา
ทั้งหมด และใช๎สนทนาใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ ๑๕๑๐๑ ภาษาจีน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                        เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
  
          ป๓จจบุนัภาษาจนีกลางเป๕นสิง่ท่ีไดร๎ับความนยิมเป๕นอยาํงมาก อีกทัง้คนไทยไดเ๎ข๎ารํวมนโยบายการเปดเขตการค๎าเสรี
อาเซียนท าให๎เป๕นแรงผลักดันตํอการศึกษาภาตํางประเทศ เพื่อน าไปสื่อสารทางด๎านธุรกิจ และการทํองเที่ยวภาษาตํางประเทศ
เป๕นเครื่องมือที่มีความส าคัญมากส าหรับการสื่อสารและการเรียนรู๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่ต๎องการพึ่งพา รํวมมือกันและแขํงขันกัน 
อีกท้ังภาษาตํางประเทศยังเป๕นเครื่องมือที่น าพา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของชาติให๎ก๎าวหน๎าอันเนื่องมาจากการใช๎ภาษา
สื่อสาร เมื่อภาษามีความส าคัญดั่งนี้แล๎ว ควรจัดการเรียนการสอนให๎เรียนรู๎ตั้งแตํวัยเยาว๑ 
 ภาษาจีนได๎ทวีความส าคัญข้ึนในเวทีระหวํางประเทศ ทั้งเวทีเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพ่ือสนับสนุนและตอบสนอง
ความต๎องการของเวทีโลก ทางโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญจึงสนับสนุนภาษาจีนให๎แกํผู๎เรียนในชํวงชั้นที่ 1 เน๎นผู๎เรียนเข๎าใจ 
และสนใจ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน สามารถทักทายและโต๎ตอบในประโยคสั้นๆ รู๎ค าศัพท๑จากสิ่งรอบตัวและเข๎าใจ
หลักการอํานภาษาจีนพินอินและแบบตัวยํอของภาษาจีนกลาง 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 ตัวช้ีวัด  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ เวลา 

ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 我的天 ต ๑.๑  ป ๕/๒ 
ต ๑.๒  ป ๕/๑ 
ต ๑.๒  ป ๕/๒ 
ต ๔.๑  ป ๕/๑ 

ผู๎เรียน อํานและเขียนค าศัพท๑
บนในบทเรียนเชํน ตื่นนอน 
แปรงฟ๓น ล๎างหน๎าไปโรงเรียน 
เลิกโรงเรียน เป๕นต๎น ทั้งยัง
เขียนตัวอักษรจีน และการ
สร๎างประโยคเพ่ือน าไปใช๎มน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

4  

๒ 我们去参观

图书馆 

ต ๑.๑  ป ๕/๓ 
ต ๑.๒  ป ๕/๑ 
ต ๑.๒  ป ๕/๒ 
ต ๑.๓  ป ๕/๑ 
ต ๒.๒  ป ๕/๑ 
 

ผู๎เรียน เรียนรู๎ค าศัพท๑เก่ียวกับ
สถานที่ การเขียนตัวอักษรจีน 
และการสร๎างประโยคงํายๆ ที่
ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

6  

๓ 大龙的书包

在哪里 

ต ๑.๑  ป ๕/๓ 
ต ๑.๒  ป ๕/๑ 
ต ๑.๒  ป ๕/๒ 
ต ๑.๓  ป ๕/๑ 
ต ๒.๒  ป ๕/๑ 
 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎าง 
ประโยค การพูดสนทนา การ
บอกต าแหนํงของสิ่งของ และ
การบอกลักษณนามของสิ่ง
ตําง ๆ ตลอดจนการ เขียน
ข๎อความงําย ๆ จากรูปภาพ
และสิ่งใกล๎ตัวที่พบเห็นซึ่งจะ
ท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ และ
สามารถน าไป สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

5  

๔ 去海边游泳 ต ๑.๑  ป ๕/๓ 
ต ๑.๒  ป ๕/๑ 
ต ๑.๒  ป ๕/๒ 
ต ๑.๓  ป ๕/๑ 
ต ๒.๒  ป ๕/๑ 

ผู๎เรียน เรียนรู๎วิธีการอํานและ
เขียนค าศัพท๑ในบทเรียน และ
การสร๎างประโยคในบทเรียน 
และการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 
 
 

5  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหนํวยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู๎/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา ล าดับที่ 

๕ บททบทวน ต ๓.๑  ป ๕/๑ ผู๎เรียนทบทวนค าศัพท๑ที่เรียน
ผํานมา ทบทวนการเขียน
อักษรจีน การสร๎างประโยค 
เรียนรู๎หมวดอักษรจีน 
 

5  

๖ 我们的学校

很大 

ต ๑.๒  ป ๕/๔ 
ต ๑.๓  ป ๕/๑ 
 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายใน
โรงเรียน ทั้งยังสามารถอําน
และเขียน ค า กลุํมค า ใน
บทเรียนได๎   
 
 

5  

๗ 新同学 ต ๑.๒  ป ๕/๑ 
ต ๑.๓  ป ๕/๑ 
ต ๔.๑  ป ๕/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ภาษาท่ีใชในโรงเรียน การ
อํานและเขียนค า กลุํมค าใน
บทเรียน รวมถึงการสร๎าง
ประโยคแนะน าตัวเองและสิ่ง
รอบตัวได๎   
 
 

5  

๘ 你今天有什

么课 

ต ๑.๓  ป ๕/๑ 
ต ๔.๑  ป ๕/๑ 

ผู๎เรียน เรียนรู๎ค าบอกล าดับที่ 
การอํานและเขียนค าศัพท๑ใน
บทเรียน รวมถึงการสร๎าง
ประโยค เพื่อบอกความ
ต๎องการของตนเองได๎ 
 
 

5  

๙ 我的课表 ต ๑.๓  ป ๕/๒ 
ต ๒.๑  ป ๕/๒ 

ผู๎เรียน เรียนรู๎การบอกเวลา 
การอําน การเขียน ค าศัพท๑ใน
บทเรียน การสร๎างประโยค
เพ่ือบอกชํวงเวลาได๎ 
 

6  

๑๐ บททบทวน ต ๓.๑  ป ๕/๑ ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
เขียนค าศัพท๑ที่ต๎องจ าในบน
เรียนที่ผํานมาได๎ การทบทวน
การสร๎างประโยคของบทเรียน
ที่ ๖-๙ ตลอดจนสามารถ
สนทนาโต๎ตอบและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจันได๎  
 

6  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหนํวยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู๎/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา ล าดับที่ 

๑๑ 你是哪国人 ต ๒.๒  ป ๕/๑ 
ต ๔.๑  ป ๕/๑ 

ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนค าศัพท๑ 
เกี่ยวกับชื่อประเทศ รวมถึง
การสร๎างประโยคและพูดโต
ตอบงํายๆ ในชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

6  

๑๒ 泰国人说泰

语 

ต ๒.๒  ป ๕/๑ 
ต ๔.๑  ป ๕/๑ 
ต ๔.๒  ป ๕/๑ 

ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนค าศัพท๑ใน
บทเรียน รวมถึงการสร๎าง
ประโยคและพูดโตตอบงํายๆ 
ในชีวิตประจ าวันได๎ 

6  

๑๓ 汉语很有用 ต ๒.๒  ป ๕/๑ 
ต ๔.๑  ป ๕/๑ 
ต ๔.๒  ป ๕/๑ 

ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนค าศัพท๑
เกี่ยวกับภาษาของประเทศ
ตํางๆ รวมถึงการอําน
บทความสั้นๆ ได๎ 

5  

๑๔ 我喜欢泰国 ต ๔.๑  ป ๕/๑ 
ต ๔.๒  ป ๕/๑ 

ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนค าศัพท๑
เกี่ยวกับชื่อประเทศ สัญชาติ
ภาษาของประเทศตํางๆ 
รวมถึงการอํานบทความสั้นๆ 
ได๎ 

6  

๑๕ บททบทวน ต ๓.๑  ป ๕/๑ ผู๎เรียนสร๎างประโยคท่ีเรียนมา
ทั้งหมด และใช๎สนทนาใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

5  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ ๑๖๑๐๑ ภาษาจีน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                        เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
  
 ป๓จจุบันประเทศไทยไมํสามารถหลีกเลี่ยงกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีความเชื่อมโยงกันทุกด๎าน   โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงแถลงนโยบายการตํางประเทศและเศรษฐกิจระหวํางประเทศเชิงรุก  ยิ่งเพ่ิมความส าคัญให๎กับ
ภาษาจีนเป๕นอยํางมาก การที่คนตํางประเทศ อยําง เชํน คนไทยมีโอกาสที่จะ ศึกษาภาษาจีนกลางแล๎วนั้น ยํอมถือวํามีประโยชน๑
อยํางยิ่ง  ไมํเพียงแตํสามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั่วไปแล๎ว เราสามารถใช๎ภาษา เพ่ือสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าในด๎านตํางๆ 
ทั้งในระดับบุคคล และ ระดับประเทศ เชํน การศึกษาความรู๎วิทยาการ การประกอบธุรกิจการลงทุน และการสร๎างความสัมพันธ๑ 
อันดีระหวํางประเทศ   
 โดยตระหนักถึงความจ าเป๕นดังกลําว    ประกอบกับมีความตื่นตัวการเรียนรู๎ภาษาจีนกันมาก แตํการจัดการเรียนการ
สอนยังประสบป๓ญหา และขาดความพร๎อมหลายๆด๎าน เชํน หลักสูตรและสื่อการ เรียนการสอนที่ได๎มาตรฐาน   ครูสอนภาษาจีน 
มาตรการสํงเสริมที่เป๕นเอกภาพ  จึงให๎หนํวยงานตํางๆ ใน กระทรวงศึกษาธิการ   ได๎ท า แผนกลยุทธ๑สํงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน   เพื่อสนองความต๎องการ ของโลกป๓จจุบันที่กลําวในข๎างต๎น  
 เพื่อให๎ผู๎เรียนเข๎าใจความหมายและความส าคัญของภาษาจีน ทั้งยังสามารถใช๎ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักไวยากรณ๑ ผู๎เรียน
สามารถสื่อสารภาษาจีนได๎เชี่ยวชาญ 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างรายวิชา ภาษาจีน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ เวลา 

ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 今天天气怎

么样 

ต ๑.๑  ป ๖/๒ 
ต ๑.๒  ป ๖/๑ 
ต ๑.๒  ป ๖/๒ 
ต ๔.๑  ป ๖/๑ 

การบอกวันเวลา การอําน 
การเขียนค าศัพท๑ในบทเรียน 
และการสร๎างประโยค การพูด
โต๎ตอบงํายๆในชีวิตประจ าวัน
ได๎ 
 

5  

๒ 今天气温多

少度 

ต ๑.๑  ป ๖/๓ 
ต ๑.๒  ป ๖/๑ 
ต ๑.๒  ป ๖/๒ 
ต ๑.๓  ป ๖/๑ 
ต ๒.๒  ป ๖/๑ 
 

ผู๎เรียน เรียนรู๎ค าศัพท๑เก่ียวกับ
สภาพภูมิอากาศ การเขียน
ตัวอักษรจีน และการสร๎าง
ประโยคงํายๆ ที่ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

5  

๓ 一年有几季

节 

ต ๑.๑  ป ๖/๓ 
ต ๑.๒  ป ๖/๑ 
ต ๑.๒  ป ๖/๒ 
ต ๑.๓  ป ๖/๑ 
ต ๒.๒  ป ๖/๑ 
 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
ศัพท๑  สภาพอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงของอากาศ 
เดือนและวัน เป๕นต๎น ทั้งยัง
สามารถสร๎างประโยคและ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

6  

๔ 你喜欢什么

季节 

ต ๑.๑  ป ๖/๓ 
ต ๑.๒  ป ๖/๑ 
ต ๑.๒  ป ๖/๒ 
ต ๑.๓  ป ๖/๑ 
ต ๒.๒  ป ๖/๑ 

ผู๎เรียน เรียนรู๎วิธีการอํานและ
เขียนค าศัพท๑ในบทเรียน และ
การสร๎างประโยค และการ
สนทนาในชีวิตประจ าวันโดย
ใช๎ค าวํา 喜欢ได ๎
 

4  

๕ บททบทวน ต ๓.๑  ป ๖/๑ ผู๎เรียนทบทวนค าศัพท๑ที่เรียน
ผํานมา ทบทวนการเขียน
อักษรจีน การสร๎างประโยค 
เรียนรู๎หมวดอักษรจีน 
 

5  

๖ 我家有三间

卧室 

ต ๑.๒  ป ๖/๔ 
ต ๑.๓  ป ๖/๑ 
 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
เรียกชื่อสมาชิกในครอบครัว 
รวมทั้งการบอกสํวนตํางๆของ
บ๎าน การสร๎างประโยคและ
สนทนางํายๆได๎   
 

5  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๗ 我家住在曼

谷花园 

ต ๑.๒  ป ๖/๑ 
ต ๑.๓  ป ๖/๑ 
ต ๔.๑  ป ๖/๑ 
ต ๔.๒  ป ๖/๒ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับค า
เรียกชื่อเครื่องอ านวยความ
สะดวก เชํน ตู๎เย็น โทรศัพท๑
เครื่องซักผ๎า เป๕นต๎น การอําน
และเขียนค า กลุํมค าใน
บทเรียน รวมถึงการสร๎าง
ประโยคที่บอกความต๎องการ
ของตนเองได๎  
 
 

5  

๘ 我的房间 ต ๑.๑  ป ๖/๒ 
ต ๑.๒  ป ๖/๓ 
ต ๑.๓  ป ๖/๑ 
ต ๒.๒  ป ๖/๑ 
ต ๔.๑  ป ๖/๑ 

ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ 
ค าศัพท๑  สํวนประกอบของ
ตัวอักษรจีน วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน การสร๎าง 
ประโยค การพูดสนทนา การ
บอกต าแหนํงของสิ่งของ และ
การบอกลักษณนามของสิ่ง
ตําง ๆ ตลอดจนการ เขียน
ข๎อความงําย ๆ จากรูปภาพ
และสิ่งใกล๎ตัวที่พบเห็น ซึ่งจะ
ท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ และ
สามารถน าไป สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 

5  

๙ 唐人街 ต ๑.๓  ป ๖/๒ 
ต ๒.๑  ป ๖/๒ 
ต ๔.๑  ป ๖/๑ 
ต ๔.๒  ป ๖/๑ 

ผู๎เรียน เรียนรู๎การสถานที่ 
การอําน การเขียน ค าศัพท๑ใน
บทเรียน การสร๎างประโยค
และอํานข๎อความสั้นๆได๎ 
 
 

6  

๑๐ บททบทวน ต ๓.๑  ป ๖/๑ 
ต ๔.๑  ป ๖/๑ 

ผู๎เรียนอํานออกเสียงและ
เขียนค าศัพท๑ที่ต๎องจ าในบน
เรียนที่ผํานมาได๎ การทบทวน
การสร๎างประโยคของบทเรียน
ที่ ๖-๙ ตลอดจนสามารถ
สนทนาโต๎ตอบและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจันได๎  
 
 

6  



 

 

ล าดับที่ ชื่อหนํวยการเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู๎/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา ล าดับที่ 

๑๑ 今天吃什么

饭 

ต ๑.๓  ป ๖/๒ 
ต ๒.๑  ป ๖/๒ 
ต ๒.๒  ป ๖/๑ 
ต ๔.๑  ป ๖/๑ 

ผู๎เรียนเรียนรู๎การสร๎าง
ประโยคและการสนทนา
โต๎ตอบในชีวิตประจ าวันได๎ 

5  

๑๒ 我们去吃麦

当劳 

ต ๒.๒  ป ๖/๑ 
ต ๔.๑  ป ๖/๑ 
ต ๔.๒  ป ๖/๑ 

ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนค าศัพท๑ใน
บทเรียน รวมถึงการสร๎าง
ประโยคและพูดโตตอบงํายๆ 
ในชีวิตประจ าวันได๎ 

5  

๑๓ 你会做饭吗 ต ๒.๒  ป ๖/๑ 
ต ๔.๑  ป ๖/๑ 
ต ๔.๒  ป ๖/๑ 

ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนค าศัพท๑
เกี่ยวกับค าเรียกชื่อผักและ
เครื่องเทศตํางๆ รวมถึงการ
อํานบทความสั้นๆ ได๎ 

6  

๑๔ 做家务 ต ๔.๑  ป ๖/๑ 
ต ๔.๒  ป ๖/๑ 

ผู๎เรียนเรียนรู๎การอํานออก
เสียง การเขียนค าศัพท๑
เกี่ยวกับงานบ๎าน รวมถึงการ
อํานบทความสั้นๆ ได๎ 

6  

๑๕ บททบทวน ต ๓.๑  ป ๖/๑ ผู๎เรียนสร๎างประโยคท่ีเรียนมา
ทั้งหมด และใช๎สนทนาใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

6  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างเวลาเรียนชั้นประถมศึกษา ๑-๖ 
โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญได๎ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
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 
 

- ประวัติศาสตร๑ 

 
80 (40) 

 
40 

 
80(40) 

 
๔๐ 

 
 

 
80(40) 

 
๔๐ 

 

 
80 

 
๔๐ 

 
80 

 
๔๐ 

 
 
 

 
80 

 
๔๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๑๐๐0(880) ๑๐๐๐(880) ๑๐๐๐(880) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรม  
ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
    ตามความพร้อมและจุดเน้น 

 
ไมํน๎อยกวํา 40 ชม 

 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว       
 กิจกรรมนักเรียน 
        - ลูกเสือยุวกาชาด 
        - ชุมนุม 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

      

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 

 
  

 
 



 

 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เวลา  80ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา  80  ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา  80  ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    เวลา  80  ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา  80  ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    เวลา  40  ชั่วโมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เวลา  40ชั่วโมง 
คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา  40  ชั่วโมง 
คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา  40  ชั่วโมง 
คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    เวลา  40  ชั่วโมง 
คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา  40  ชั่วโมง 
คอมพิวเตอร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนระยะยาว 
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รหัสและช่ือรายวิชา ง 11201  จ านวนหน่วยกิต  1 กิต หลักสูตร รายวิชา เพิ่มเติม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน 
  1. เพ่ือสามารถบอกข๎อมูลที่สนใจ และแหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัวได๎ 
  2. เพ่ือสามารถบอกความส าคัญของอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ได๎ถูกต๎อง 

  3. เพ่ือสามารถใช๎เมาส๑และแปูนพิมพ๑ได๎ถูกต๎อง 

  4. เพ่ือสามารถเปด-ปดเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎ถูกต๎องตามกระบวนการ 

  5. เพ่ือสามารถใช๎แปูนพิมพ๑อักษรไทยแบบสัมผัสได๎ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

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 โดยใช๎กระบวนการการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห๑ กระบวนการท างานกลุํม และการใช๎งาน ระบบปฏิบัติการวินโดวส๑การใช๎โปรแกรมประยุกต๑บนวินโดวส๑ซอฟต๑แวร๑
ฮาร๑ดแวร๑ 
 

 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการท างาน  และน าความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
 
  
 
  



 

 

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 1 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อเรื่อง 
กิจกรรม

การเรียนรู ้

ส่ือ/แหล่ง
การ

เรียนรู้ 
ชิ้นงาน 

การประเมิน
การเรียนรู ้

ตัวฉันและ
สิ่งที่อยูํ

รอบตัวฉัน 
 

1-2 
 

2 
 

ความหมาย
ของข๎อมูล 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

 
หนังสือ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เรา
พบเห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

3-4 2 แหลํงข๎อมูล 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เรา
พบเห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

5-6 2 
ประโยชน๑
ของข๎อมูล 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

 
หนังสือ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เรา
พบเห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

7-8 2 
การเก็บ

รักษาข๎อมูล 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เรา
พบเห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

 
 
 

ฉันเหมือน
คอมพิวเตอร๑ 

 

9-10 2 
ความจ าเป๕น

ในการใช๎
งาน 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เรา
พบเห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

11-12 2 

 

หนํวยรับ
ข๎อมูลเข๎า
ของคน 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เรา
พบเห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

13-14 2 

หนํวยรับ
ข๎อมูลเข๎า
ของคอม 
พิวเตอร๑ 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เรา 
พบเห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

 
 
 

 



 

 

15-16 2 

หนํวย
แสดงผล

คอมพิวเตอ
ร๑ 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เรา
พบเห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

17-18 2 
มารู๎จัก

คอมพิวเตอ
ร๑กันเถอะ 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เรา
พบเห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

การใช๎
คอมพิวเตอร๑
อยํางถูกวิธี 

 

19-20 2 
วิธีการเปด
และปด
เครื่อง 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เรา
พบเห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
 



 

 

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อเรื่อง 
กิจกรรม

การเรียนรู ้
ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน 
การ

ประเมิน
การเรียนรู ้

การใช๎
คอมพิวเตอ
ร๑อยํางถูกวิธี 

 

21-22 2 
มาฝึกใช๎เมาส๑กัน

เถอะ 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

23-24 2 
การใช๎เครื่องมือ
ในการขีดเส๎น 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

25-26 2 
การใช๎เครื่องมือ
ในการระบายสี 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

27-28 2 
การประยุกต๑ใช๎
เครื่องมือเพ่ือ
การท างาน 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

แปูนพิมพ๑
อัจฉริยะ 

 

29-31 3 
 

ทักษะใช๎
แปูนพิมพ๑ตัวเลข 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

32-34 3 
ทักษะใช๎

แปูนพิมพ๑ A-Z 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

35-37 3 
ทักษะการพิมพ๑

ผสมค า 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

38-40 3 หนูอยากรู๎ 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
 
 

 



 

 

แผนระยะยาว 
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รหัสและช่ือรายวิชา ง 12201  จ านวนหน่วยกิต 1 กิต หลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน 
  1. เพ่ือสามารถบอกประโยชน๑ของข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ ที่เชื่อถือได๎ 

  2. เพ่ือสามารถบอกความหมายความส าคัญของฮาร๑ดแวร๑, ซอฟต๑แวร๑ไดอ๎ยํางถูกต๎อง 

  3. เพ่ือสามารถบอกลักษณะของระบบปฏิบัติการวินโดวส๑ได๎ถูกต๎อง 

  4. เพ่ือสามารถฝึกพิมพ๑ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผสมค ากัน ได๎ 

  5. เพ่ือสามารถใช๎โปรแกรม Paint เพ่ือฝึกทักษะการวาดภาพได๎ 

  



 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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 โดยใช๎กระบวนการการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห๑ กระบวนการท างานกลุํม และการใช๎งาน ระบบปฏิบัติการวินโดวส๑การใช๎โปรแกรมประยุกต๑บนวินโดวส๑ซอฟต๑แวร๑
ฮาร๑ดแวร๑ 
 

 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการท างาน  และน าความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
 

 
  



 

 

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 1 
 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
สัปดาห์

ที ่
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อเรื่อง 
กิจกรรม

การเรียนรู ้
ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน 
การประเมิน
การเรียนรู ้

โรงเรียน
ของฉัน 

 

1-2 2 ข๎อมูล 
อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

 
หนังสือ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

3-7 2 
การเก็บ
รักษา
ข๎อมูล 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

5-6 2 
ความส าคั

ญของ
ข๎อมูล 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

ฮาร๑ดแวร๑ 
 

7-8 2 

ความหมา
ยของ

ฮาร๑ดแวร๑
  

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

9-10 2 
ความส าคั

ญของ
ฮาร๑ดแวร๑ 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

11-12 2 

อุปกรณ๑ท่ี
สํวนประก
อบหลัก

คอมพิวเต
อร๑ 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

13-14 2 
อุปกรณ๑ตํอ
พํวงอ่ืน ๆ 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

 
ซอฟต๑แวร๑ 

 
15-16 2 

ความหมา
ยของ

อธิบาย 
สังเกต 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

ใบงาน 
สังเกต 

ตรวจสอบ 



 

 

ซอฟต๑แวร๑
  

สรุปความรู๎ เห็น ประเมิน
รายงาน 

17-18 2 
ซอฟต๑แวร๑
มาจากไหน 

 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

19-20 2 
ประเภท

ซอฟต๑แวร๑ 

 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อเรื่อง 
กิจกรรม

การเรียนรู ้
ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน 
การ

ประเมิน
การเรียนรู ้

ระบบปฏิบัติ
การ 

WINDOWS 
 

21-22 2 
มารู๎จักกับ

วินโดวส๑กันเถอะ
  

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

23-24 2 
 

สํวนประกอบ 
Desktop 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

25-26 2 
เริ่มต๎นใช๎ 

Windows กัน
เถอะ 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

27-28 2 
การจัดการกับ

หน๎าตําง 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

29-30 2 
มารู๎จักกับไฟล๑

และโฟลเดอร๑กัน
เถอะ 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

การใช๎
โปรแกรม

ประยุกต๑บน
วินโดวส๑ 

 

31-32 2 
ฝึกพิมพ๑ด๎วย
โปรแกรม 
Notepad 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

 
 

 
 

33-34 2 ฝึกพิมพ๑ด๎วย อธิบาย ใบความรู๎ ใบงาน สังเกต 



 

 

โปรแกรม 
Notepad 

สังเกต 
ปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร๑ ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

35-36 2 
การใช๎เครื่อง

ค านวณ 
Calculator 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

37-38 2 
การใช๎โปรแกรม 

Paint 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

39-40 2 
การใช๎โปรแกรม 

Paint 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

ใบความรู๎ 
คอมพิวเตอร๑ 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
 
  



 

 

แผนระยะยาว 
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รหัสและช่ือรายวิชา ง 13201  จ านวนหน่วยกิต 1 กิต หลักสูตร รายวิชา เพิ่มเติม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน 
  1. เพ่ือสามารถค๎นหาข๎อมูลอยํางมีขั้นตอนและน าเสนอข๎อมูลในลักษณะตํางๆ ได๎ 
  2. เพ่ือสามารถใช๎เมนูและแถบเครื่องมือมาตรฐานของโปรแกรม Microsoft Word  
  3. เพ่ือสามารถการสร๎างเอกสารโปรแกรม Microsoft Word 
  4. เพ่ือ สามารถสร๎างตารางดํวนจากปุุมสร๎างตารางในแถบเครื่องมือ และการ สร๎างตาราง จากเมนู
 ค าสั่งเพ่ือก าหนดจ านวนของตาราง 
   
 

  



 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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 โดยใช๎กระบวนการการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห๑ กระบวนการท างานกลุํม และการเริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมไมโครซอฟต๑เวิร๑ด  การสร๎างเอกสารด๎วย Word การตกแตํง
เอกสารตารางและการสั่งพิมพ๑ออกทางเครื่องพิมพ๑การประยุกต๑เพ่ือใช๎ในงานอาชีพ  
 

 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการท างาน  และน าความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
 

ผลการเรียนรู๎ 
 1. ข๎อมูลนําสนใจ 
 2. เริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมไมโครซอฟต๑เวิร๑ด   
 3. การสร๎างเอกสารด๎วย Word 
 4. การตกแตํงเอกสาร   
 5. ตารางและการสั่งพิมพ๑ออกทางเครื่องพิมพ๑    
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู๎ 
  



 

 

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 1 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อเรื่อง 
กิจกรรม

การเรียนรู ้
ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน 
การประเมิน
การเรียนรู ้

เริ่มต๎นใช๎
งาน

โปรแกรม
ไมโครซอฟต๑

เวิร๑ด 
 

1-2 2 
การเรียกใช๎งาน
โปรแกรม Word 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

3-4 2 
สํวนประกอบ
ของหน๎าจอ

โปรแกรม Word 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

5-6 2 
เตรียมความ

พร๎อมกํอนการ
ใช๎งาน 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

7-8 2 
การใช๎เมนูและ
แถบเครื่องมือ 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 

การสร๎าง
เอกสารด๎วย 

Word 
 

9-10 2 การสร๎างเอกสาร 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

11-12 2 
การเลื่อน

ต าแหนํงไปท่ี
สํวนตํางๆ 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

13-14 2 
การปูอน

ข๎อความ/พิมพ๑
แทรก/พิมพ๑ทับ 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

15-16 2 
การคัดลอกและ
การย๎ายข๎อมูล 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 



 

 

17-18 2 
การยกเลิกค าสั่ง
และใช๎ค าสั่งที่

ยกเลิก 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

19-20 2 
การบันทึกข๎อมูล
สื่อบันทึกข๎อมูล

  

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อเรื่อง 
กิจกรรม

การเรียนรู ้
ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน 
การ

ประเมิน
การเรียนรู ้

การตกแตํง
เอกสาร 

 

21-22 2 
การเรียกใช๎งาน
โปรแกรม Word 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

23-24 2 
การใช๎เครื่องมือ
วาดภาพตกแตํง

เอกสาร 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

25-26 2 
การใช๎ข๎อความ

ศิลป์ 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

27-28 2 
การแทรก
รูปภาพ  

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

29-30 2 กรอบและลาย 
อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

31-32 2 
การแทรก

สัญลักษณ๑พิเศษ 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

ตารางและ
การสํงพิมพ๑
ออกทาง

เครื่องพิมพ๑ 
 

33-34 2 การสร๎างตาราง 
อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

 
35-36 2 การจัดการแถว อธิบาย หนังสือ ใบงาน สังเกต 



 

 

และคอลัมน๑ สังเกต 
สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

37-38 2 
การตกแตํง

ตาราง 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

39-40 2 
การพิมพ๑เอกสาร
ทางเครื่องพิมพ๑ 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
 

 

 
  



 

 

แผนระยะยาว 
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รหัสและช่ือรายวิชา ง 14201  จ านวนหน่วยกิต 1 กิต หลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม  

ประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน 
  1. เพ่ืออธิบายความหมายของข๎อมูลสารสนเทศได๎ถูกต๎อง 
  2. เพ่ืออธิบายลักษณะของคอมพิวเตอร๑และการใช๎งาน 
  3. เพ่ือจ าแนกประเภทของข๎อมูลได๎ถูกต๎อง  
    4. เพ่ือบอกการใช๎งานโปรแกรม Microsoft Word 
  5. เพ่ือบอกการใช๎งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 6. เพ่ือใช๎เครื่องมือในการเข๎าใช๎งานเว็บไซต๑ 
 7. เพ่ือนักเรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎ในระดับเบื้องต๎นได๎ 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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 โดยใช๎กระบวนการการท างาน 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห๑ กระบวนการท างานกลุํม และมารู๎จักกับข๎อมูลสารสนเทศ การเรียนรู๎อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑ซอฟต๑แวร๑และฮาร๑ดแวร๑ การสร๎างงานด๎วยโปรแกรมโปรแกรมไมโครซอฟต๑เวิร๑ด  การประยุกต๑เพ่ือใช๎ในงานอาชีพ   
 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการท างาน  และน าความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกใน
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 

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อเรื่อง กิจกรรม
การเรียนรู ้

ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน การ
ประเมิน

การเรียนรู ้
ข๎อมูล

สารสนเทศ 
 

1-2  
2 
 

ข๎อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

 
หนังสือ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

3-4 2 

 
การจัดการข๎อมูล

กับอุปกรณ๑
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 
 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

คอมพิวเตอ
ร๑และการ
งานใช๎ 

 

5-6 2 
 

การเรียนรู๎
คอมพิวเตอร๑ 

 
อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

 
รายงานสิ่งที่

เห็น 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

7-8 2 
รู๎จักการใช๎
ซอฟต๑แวร๑ 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

ใบงาน 
ชิ้นงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

การใช๎งาน
โปรแกรม 
Microsoft 

Word 

9-10 2 

 
การใช๎งาน
โปรแกรม 

MicrosoftWord 

 
อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 
 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 

รายงานสิ่งที่
เห็น 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

11-15 5 

สํวนประกอบ
ของโปรแกรม

MicrosoftWord 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

16-20 5 

การสร๎างเอกสาร 
ในโปรแกรม

MicrosoftWord 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
ตาราง แผนการจัดการเรียนรู๎ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2 



 

 

หนํวยการ
เรียนรู๎ 

สัปดาห๑ที่ ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข๎อเรื่อง กิจกรรมการ
เรียนรู๎ 

สื่อ/แหลํงการ
เรียนรู๎ 

ชิ้นงาน การประเมิน
การเรียนรู๎ 

การดูแลรักษา
อุปกรณ๑

คอมพิวเตอร๑ 
19-20 2 

 
การดูแลรักษา

อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑ 

 
อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

การใช๎งาน
โปรแกรม 
Microsoft 

PowerPoint 

21-25 5 

 
การใช๎งาน
โปรแกรม  
Microsoft 

PowerPoint 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

26-35 10 

การใช๎งาน
เครื่องมือ

MicrosoftPow
erPoint 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

การใช๎งาน
เว็บไซต๑ 

 
36-40 5 

 
สามารถใช๎
อินเตอร๑สืบ

ค๎นหาข๎อมูลได๎ 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
ใบความรู๎ 

คอมพิวเตอร๑ 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนระยะยาว 
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รหัสและช่ือรายวิชา ง 15201  จ านวนหน่วยกิต 1 กิต หลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน 
  1. เพ่ือบอกประวัติและที่มาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. เพ่ือบอกความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได๎  
    3. เพ่ือบอกความหมายของอุปกรณ๑ภายนอกและภายในของเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎ 
   4. เพ่ือบอกความส าคัญชื่อของอุปกรณ๑ภายนอกและภายในของเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎ 
    5. เพ่ือบอกความหมายและความส าคัญโปรแกรมตัดตํอเสียงได ๎
   6. เพ่ือบอกวิธีการใช๎งานโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 
   7. เพ่ือนักเรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎ในระดับเบื้องต๎น ได๎ 

 
 

 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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 โดยใช๎กระบวนการการท างาน 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห๑ กระบวนการท างานกลุํม และมารู๎จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู๎อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑ซอฟต๑แวร๑และฮาร๑ดแวร๑ โปรแกรมน าเสนอผลงาน การจัดการสไลด๑ การตกแตํงสไลด๑  เทคนิคการน าเสนอ การ
น าเสนอข๎อมูลกราฟแบบงําย การประยุกต๑เพ่ือใช๎ในงานอาชีพ   
 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการท างาน  และน าความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
 
ผลการเรียนรู๎ 
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. อุปกรณ๑ฮาร๑ดแวร๑และซอฟต๑แวร๑ 
 3. โปรแกรมตัดตํอเสียง 
 4. โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 
 5. การดูแลอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ 
รวมทั้งหมด 5ผลการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 1 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อเรื่อง กิจกรรม
การเรียนรู ้

ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน การ
ประเมิน

การเรียนรู ้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1-3 
 

3 
 

 
บอกประวัติและ

ที่มาของ
คอมพิวเตอร๑ 

 
อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

 
 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

4-6 3 

 
บอกความหมาย
ของเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 
อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 
 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

อุปกรณ๑
ฮาร๑ดแวร๑

และ
ซอฟต๑แวร๑ 

 

7-13 7 

 
บอกชื่ออุปกรณ๑
ภายนอกและ

ภายใน 
ของเครื่อง

คอมพิวเตอร๑ได๎ 
 

 
อธิบาย 
สังเกต 

สรุปความรู๎ 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

 
รายงานสิ่งที่

เห็น 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

14-20 7 

 
ลง windows 
และโปรแกรม
เบื้องต๎นได๎ 

 
 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

ใบงาน 
ชิ้นงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อเรื่อง กิจกรรม
การเรียนรู ้

ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน การ
ประเมิน

การเรียนรู ้

การใช๎
โปรแกรมตัด
ตํอเสียงและ

วีดีโอ 
 

21-23 3 

 
รู๎จักการท างาน
โปรแกรมตัด
ตํอเสียงและ

วีดีโอ 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
ใบความรู๎ 

คอมพิวเตอร๑  
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

24-29 6 

 
สามารถใช๎งาน
โปรแกรมตัด
ตํอเสียงและ

วีดีโอ 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
ใบความรู๎ 

คอมพิวเตอร๑ 
รายงานสิ่ง

ที่เห็น 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

การใช๎งาน
โปรแกรม 
Microsoft 

PowerPoint 

30-32 3 

 
การใช๎งาน
โปรแกรม  
Microsoft 

PowerPoint 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

34-38 6 

การใช๎งาน
เครื่องมือ

MicrosoftPo
werPoint 

อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

การดูแลรักษา
อุปกรณ๑

คอมพิวเตอร๑ 
39-40 2 

 
การดูแลรักษา

อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑ 

 
อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

แผนระยะยาว 
ชื่อสถานบันการศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รหัสและช่ือรายวิชา ง 16201  จ านวนหน่วยกิต 1 กิต หลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักเรียน 
  1. เพื่อนักเรียนบอกข๎อดี - ข๎อเสียของโปรแกรมไมโครซอฟต๑เวิร๑ด (Microsoft Word)ได๎                  
  2. เพ่ือสร๎างเอกสารเพื่อใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันด๎วยความรับผิดชอบ 
    3. เพ่ือใช๎เครื่องมือที่ก าหนดในโปรแกรม Microsoft Excelได ๎
   4. เพ่ือบอกขั้นตอนการสร๎างเอกสารในโปรแกรม Microsoft Excelได ๎
   5. เพ่ือสร๎างเอกสารในโปรแกรม Microsoft Excelได๎ 
    6. เพ่ือบอกลักษณะของงานที่จ าเป๕นต๎องใช๎โปรแกรมเพ่ือค านวณ 
    7. เพ่ือสามารถสร๎างชิ้นงานในโปรแกรมกราฟกได ๎
  8. เพ่ือสามารถใช๎งานโปรแกรม  Adobe Flash 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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 โดยใช๎กระบวนการการท างาน 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห๑ กระบวนการท างานกลุํม และความรู๎เกี่ยวกับการ ใช๎งานโปรแกรมไมโครซอฟต๑
เวิร๑ด  เริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมMicrosoft Excelการใช๎โปรแกรมกราฟก การประยุกต๑เพ่ือใช๎งานอาชีพ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และเห็นคุณคําของการท างาน  และน าความรู๎ที่เรียน
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
 
ผลการเรียนรู๎ 
 1. เริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมไมโครซอฟต๑เวิร๑ด   

2. เริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมMicrosoft Excel 
 3. การดูแลอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ 
 4. การใช๎โปรแกรมกราฟก 
 5. โปรแกรม Adobe Flash 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 1 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อเรื่อง กิจกรรม
การเรียนรู ้

ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน การ
ประเมิน

การเรียนรู ้

เริ่มต๎นใช๎
งาน

โปรแกรม
ไมโครซอฟต๑

เวิร๑ด   
 

1-2 
 

2 
 

 
การเรียกใช๎งาน

และ
สํวนประกอบ
ของโปแกรม 

Word 
 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
 

หนังสือ 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

3-6 4 

 
การท าเอกสาร
ตํางๆ โปแกรม 

Word 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

เริ่มต๎นใช๎
งาน

โปรแกรม 
Microsoft 

Excel 
 

7-8 2 

 
งานที่จ าเป๕นต๎อง

ใช๎โปรแกรม
ค านวณ 

 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

 
รายงานสิ่งที่

เห็น 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

9-13 5 
 

การท างานกับ
เวิร๑กชีต 

 
 

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

ใบงาน 
ชิ้นงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

14-18 5 
สูตรและฟ๓งก๑ชั่น

  

อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

ใบงาน 
ชิ้นงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

การดูแล
รักษา

อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑ 

19-20 2 

 
การดูแลรักษา

อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑ 

 
อธิบาย 
สังเกต 
สืบค๎น 

สรุปความรู๎ 

 
ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
 
 
 



 

 

 
ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ภาคเรียนที่ 2 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อเรื่อง กิจกรรม
การเรียนรู ้

ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน การ
ประเมิน

การเรียนรู ้

การใช๎
โปรแกรม
กราฟก 

21-22 2 

 
1. รู๎จักโปรแกรม  
Adobe Photo 

shop 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
 

ใบความรู๎ 
สิ่งที่เราพบ

เห็น 
 

 
ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

23-28 6 

 
2. สามารถใช๎
งานโปรแกรม  

Adobe Photo 
shop 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
ใบความรู๎ 

คอมพิวเตอร๑ ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

 
โปรแกรม 
Adobe 
Flash 

 

29-30 
 

2 
 

 
รู๎จักโปรแกรม  
Adobe Flash 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
ใบความรู๎ 

คอมพิวเตอร๑ 
 

ใบงาน 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

31-40 10 

 
 

ใช๎งานโปรแกรม  
Adobe Flash 

 
อธิบาย 
สังเกต 

ปฏิบัติการ 

 
ใบความรู๎ 

คอมพิวเตอร๑ 
รายงานสิ่ง

ที่เห็น 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
ประเมิน
รายงาน 

รวม 20 20  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


