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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนบ้านเตาบ่า
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2561
--------------------------------------------------------โรงเรียนบ้านเตาบ่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 และเอกสารประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
โดยจัดทําและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือกําหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้
คุณธรรม มีจิตสํานึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
ให้โรงเรียนดําเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และ 4 ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้ในทุกชั้น
เรียน
ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนบ้านเตาบ่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้าน
เตาบ่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายสุรพล บุญยัสสะ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(นายวิทยา นนท์นภา)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีคําสั่งให้
โรงเรียนดําเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และปี
การศึกษา 2562 โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้
ในทุกชั้นเรียนให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศโดยกําหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ และ
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเตาบ่า ทําการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย
สมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และโครงสร้างเวลาเรียน
ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้โรงเรียน
กําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมี
กรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีความพร้อมในการก้าวสู่
สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามหาสารคาม เขต 2 บุคลากรของโรงเรียนบ้านเตาบ่า ชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียน
ซึ่งช่วยให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน
งานวิชาการ
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
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ส่วนที่ 1
ส่วนนํา
ความนํา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแผน หรือแนวทาง หรือข้อกําหนด ของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านเตาบ่าที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ที่สุจริต ตลอดจนการรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจและสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตและมีคุณภาพได้มาตรฐาน
สากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561 จึงประกอบด้วย
สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรู้เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และสาระสําคัญที่โรงเรียน
พัฒนาเพิ่มเติม โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561
วิสัยทัศน์
หลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลกยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักการ
หลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สําคัญดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
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4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี
จิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
หลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
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ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา ความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทํางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ค่านิยมหลักของคนไทย
หลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
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9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา หรือกิเลสมีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ส่วนที่ 2
โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างเวลาเรียน
โรงเรียนกําหนดโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561
ระดับประถมศึกษาดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

ป.1
840
200
200
80
40
40
40
40
40
160
40
40
120
40
40
40

ป.2
840
200
200
80
40
40
40
40
40
160
40
40
120
40
40
40

เวลาเรียน (ชัว่ โมง)
ป.3
ป.4
840
840
200
160
200
160
80
80
40
80
40
40
40
80
40
80
40
80
160
80
40
40
40
40
120
120
40
40
40
40
40
40

ป.5
840
160
160
80
80
40
80
80
80
80
40
40
120
40
40
40

ป.6
840
160
160
80
80
40
80
80
80
80
40
40
120
40
40
40

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด
แนะแนว
ชุมนุม
บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
รายวิชาทั้งหมด
*ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท11101 ภาษาไทย
ค11101 คณิตศาสตร์
ว11101 วิทยาศาสตร์
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส11101 ประวัติศาสตร์
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ11101 ศิลปะ
ง11101 การงานอาชีพ
อ11101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส11201 หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
840
200
200
80
40
40
40
40
40
160
40
40
120
40
40
40
บูรณาการ
1,000
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท12101 ภาษาไทย
ค12101 คณิตศาสตร์
ว12101 วิทยาศาสตร์
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส12101 ประวัติศาสตร์
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ12101 ศิลปะ
ง12101 การงานอาชีพ
อ12101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส12201 หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
840
200
200
80
40
40
40
40
40
160
40
40
120
40
40
40
บูรณาการ
1,000
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท13101 ภาษาไทย
ค13101 คณิตศาสตร์
ว13101 วิทยาศาสตร์
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส13101 ประวัติศาสตร์
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ13101 ศิลปะ
ง13101 การงานอาชีพ
อ13101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส13203 หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
840
200
200
80
40
40
40
40
40
160
40
40
120
40
40
40
บูรณาการ
1,000
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท14101 ภาษาไทย
ค14101 คณิตศาสตร์
ว14101 วิทยาศาสตร์
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส14101 ประวัติศาสตร์
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ14101 ศิลปะ
ง14101 การงานอาชีพ
อ14101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส14204 หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
840
160
160
80
80
40
80
80
80
80
40
40
120
40
40
40
บูรณาการ
1,000
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท15101 ภาษาไทย
ค15101 คณิตศาสตร์
ว15101 วิทยาศาสตร์
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส15101 ประวัติศาสตร์
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ15101 ศิลปะ
ง15101 การงานอาชีพ
อ15101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส15205 หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
840
160
160
80
80
40
80
80
80
80
40
40
120
40
40
40
บูรณาการ
1,000

11
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท16101 ภาษาไทย
ค16101 คณิตศาสตร์
ว16101 วิทยาศาสตร์
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส16101 ประวัติศาสตร์
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ16101 ศิลปะ
ง16101 การงานอาชีพ
อ16101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ส16206 หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
840
160
160
80
80
40
80
80
80
80
40
40
120
40
40
40
บูรณาการ
1,000
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ส่วนที่ 3
คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค11101 คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 200 ชั่วโมง

จํานวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การบอกจํานวน การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจํานวน
การนับเพิ่มและนับลดทีละ 1 และทีละ 10 การแสดงจํานวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของ
จํานวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม (part-whole relationship) การบอกอันดับที่การเขียนในรูปกระจาย
การเปรียบเทียบจํานวน การใช้เครื่องหมาย = ≠ >< การเรียงลําดับจํานวน
การบวก การลบ จํานวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ความหมายของการบวก ความหมายของ
การลบ การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหา
การบวก โจทย์ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคําตอบ
แบบรูป แบบรู ปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 แบบรูปซ้ําของ
จํานวน รูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ
ความยาว การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การแก้โจทย์ปัญหาการบวก
การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร
น้ําหนัก การวัดน้ําหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัม
เป็นขีดการเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
น้ําหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด
รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอก กรวย ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี
การนําเสนอข้อมูล การอ่านแผนภูมิรูปภาพ การอ่านแผนภูมิเกี่ยวกับข้อมูลในโรงเรียน
และข้อมูลในท้องถิ่น
โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และสามารถนําไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถ
ทํางานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

13
ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5
ค 1.2 ป.1/1
ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2
ค 2.2 ป.1/1
ค 3.1 ป.1/1
รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด
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รหัสวิชา ค12101 คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 200 ชั่วโมง

จํานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์ การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 การ
บอก การอ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวน จํานวนคู่ จํานวน
คี่ หลักและค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ และเรียงลําดับ
จํานวน
การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวก และการลบ ความหมาย
ของการคูณการหาร การหาผลคูณ ผลหารและเศษ และความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร การ
บวก ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหา และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคําตอบตามแบบ
รูป โดยการบอกจํานวนในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นและลดลง ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100
และแบบรูปซ้ําของจํานวน รูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ
การบอกเวลา การวัดความยาว น้ําหนัก ปริมาตรและความจุ บอกเวลาเป็นนาฬิกาและ
นาที (ช่วง 5 นาที) การบอกและการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน การ
วัดความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร การวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัม และกรัม กิโลกรัมและขีด การวัด
ปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การคาด
คะเนของการวัดความยาว และการวัดน้ําหนัก การเปรียบเทียบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการวัดความ
ยาว การวัดน้ําหนัก และการวัดปริมาตรและความจุ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การวัดความ
ยาว น้ําหนัก ปริมาตรและความจุ
รูปเรขาคณิตสองมิติ โดยการบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปหลายเหลี่ยม รูป
วงกลม รูปวงรี และเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป
การนําเสนอข้อมูล การอ่านแผนภูมิรูปภาพ จํานวนครูและนักเรียนในโรงเรียนโดยใช้
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ สามารถนําไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถทํางาน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค 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
ค 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6
ค 2.2 ป.2/1

15
ค 3.1 ป.2/1
รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด
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รหัสวิชา ค13101 คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 200 ชั่วโมง

อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจํานวนนับไม่เกิน
100,000 และ 0 เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไม่เกิน 100,000 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก การลบของจํานวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 หาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจํานวน 1 หลักกับจํานวนไม่เกิน 4 หลักและจํานวน 2 หลัก
กับจํานวน 2 หลัก หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก
ตัวหาร 1 หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 แสดง
วิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจํานวนนับไม่เกิน 100,000 และ บอก อ่าน และเขียน
เศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่กําหนด เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัว
เศษเท่ากันโดยที่ที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และ
ผลบวกไม่เกิน 1 และหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากัน
ระบุจํานวนที่หายไปในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน เลือกใช้
เครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตร และมิลลิเมตร
เมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร เปรียบเทียบความยาวระหว่ างเซนติเมตรกั บ
มิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม
วัดและบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด
เปรียบเทียบน้ําหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันเป็นกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ ระบุรูป
เรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจํานวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจํานวนนับ และใช้
ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา
แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวเงิน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ความ
ยาว ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร และแสดงวิธีหา
คําตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

17
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11
ค 1.2 ป.3/1
ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11,
ป.3/12, ป.3/13
ค 2.2 ป.3/1
ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2
รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด

18
รหัสวิชา ค14101 คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 160 ชั่วโมง

อ่าน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจํานวนนับ หลักและ
ค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบ
และเรียงลําดับจํานวน ค่าประมาณค่าประมาณของจํานวนนับ และการใช้เครื่องหมาย ≈
การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆอย่าง
สมเหตุสมผล การบวก การลบ จํานวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 การคูณจํานวนหลายหลัก 2
จํานวนที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก การหารที่ตัวตั้งเกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก การแก้โจทย์ปัญหา
และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําตอบโดยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร
อ่าน และเขียนเศษส่วนแท้ เศษเกิน จํานวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนคละและ
เศษเกิน เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ํา และเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับ การเปรียบเทียบและ
เรียงลํ าดับเศษส่วน และจํานวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง การบวกการลบ
เศษส่วนจํานวนคละ และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ และจํานวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
อ่าน และเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง หลักค่าประจําหลัก และค่าของเลขโดดในแต่
ละหลักของทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง การเขียนทศนิยมในรูปกระจายทศนิยมที่เท่ากัน เปรียบเทียบ
และเรียงลําดับทศนิยมไม่เกิน ๓ตําแหน่ง การบวกทศนิยม การลบทศนิยม และโจทย์ปัญหาการบวก
การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง และไม่เกิน 2 ขั้นตอน
แบบรูปของจํานวนที่เกิดจากการคูณ การหารด้วยจํานวนเดียวกัน
การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะ
เวลาโดยใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เวลา
การวัดขนาดของมุดโดยใช้โพรแทรกเตอร์ และการสร้างมุมเมื่อกําหนดขนาดของมุม
ความยาวรอบรูป และโจทย์ปัญหาของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม มุมฉาก การหา
พื้นที่และโจทย์ปัญหา การหาพื้นของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง และรังสี ส่วน
ของเส้นตรง มุม (ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม) ชนิดและ
สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง (twoway table) ในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10, ป.4/11,
ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16
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ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2
ค 3.1 ป.4/1
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด
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รหัสวิชา ค15101 คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 160 ชั่วโมง

บอกความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม ค่าประมาณทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่งที่
เป็นจํานวนเต็ม ทศนิยม 1 ตําแหน่ง และ 2 ตําแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ≈
แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บทบัญญัติไตรยางศ์ได้
การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สมเหตุสมผล การบวก การลบ จํานวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 การคูณจํานวนหลายหลัก 2
จํานวนที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก การหารที่ตัวตั้งเกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก การแก้โจทย์ปัญหา
และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําตอบโดยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร
เปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคละ บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและจํานวนคละได้ การ
แก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจํานวนนับ
ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม คูณและหารทศนิยม
พร้อมทั้งแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมได้
อ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ และการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร
กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม พร้อมทั้งแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้
เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยมได้
บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวกิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม
พร้อมทั้งแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักโดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยมได้
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก บอกความ
สัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน การ
สร้างเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง
ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูน และแก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและ
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน บอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม สร้างรูปสี่เหลี่ยมได้
บอกลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม
การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง การอ่านกราฟเส้น
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9
ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ค 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
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ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด
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รหัสวิชา ค16101 คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 160 ชั่วโมง

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
การอธิบายการนําความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตอธิบาย
ความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ อ่านหนังสือตามความสนใจและ
อธิบายคุณค่าที่ได้รับอธิบายความหมายของคํา ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร การอ่านเรื่องสั้น ๆ
อย่างหลากหลาย การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร การเขียนแผนภาพ
โครงเรื่อง การเขียนเรียงความการ เขียนย่อความ การเขียนจดหมายส่วนตัว การกรอกแบบรายการ
ต่าง ๆ การเขียนตามจินตนาการการพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ การตั้งคําถาม ถามตอบเชิงเหตุผล
การพูดรายงาน การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคํา การใช้คําได้เหมาะสมกับกาลเทศะ การบอก
ความหมายของคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย การระบุลักษณะของประโยคการ แต่งบทร้อย
กรอง สํานวน สุภาษิต คําพังเพย การแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรมการ เล่านิทาน
พื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงการท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรอง
การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษส่วน และจํานวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.
ตัวประกอบ จํานวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. และ
ค.ร.น. การแก้โจทย์ปัญหาเกีย่ วกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
การบวก การลบเศษส่วนและจํานวนคละ โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ
หารระคน ของเศษส่วนและจํานวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจํานวนคละ การแก้ปัญหา
เศษส่วนและจํานวนคละ
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหารเศษส่วน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ทศนิยม (รวมการแลกเงินต่างประเทศ)
อัตราส่วน และอัตราส่วนที่เท่ากัน และมาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน และ
มาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติทปี่ ระกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม ความยาว
รอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
หลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของวงกลม ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยม ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม
การสร้างวงกลม
ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

23
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค 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, ป.6/10, ป.6/11,
ป.6/12
ค 1.2 ป.6/1
ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4
ค 3.1 ป.6/1
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว11101 วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ พืช และสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช การทํา
หน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ การจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติ การเกิดเสียงและทิศทาง
การเคลื่อนที่ของเสียง ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน ลักษณะภายนอกของหิน
การแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้สื่อซอฟต์แวร์
การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาอุปกรณ์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2
ว 1.2 ป.1/1, ป.1/2
ว 2.1 ป.1/1, ป.1/2
ว 2.3 ป.1/1
ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2
ว 4.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด

25
รหัสวิชา ว12101 วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ําเพื่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของ
พืชดอก ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สมบัติของวัสดุ การนําสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ใน
การทําวัตถุในชีวิตประจําวัน ประโยชน์ของการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง
จากแหล่งกําเนิดแสง การมองเห็นวัตถุโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย ส่วนประกอบของ
ดิน การจําแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ การใช้ประโยชน์จากดิน
การแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้สื่อซอฟต์แวร์
การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3
ว 1.3 ป.2/1
ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
ว 2.3 ป.2/1, ป.2/2
ว 3.2 ป.2/1, ป.2/2
ว 4.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4
รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด

26
รหัสวิชา ว13101 วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ สิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์
ประโยชน์ของอาหาร น้ําและอากาศ การดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม วัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ ส่วนประกอบของวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนขึ้นหรือทําให้เย็นลง
แรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถุ การดึงดูดระหว่างแม่เหล็กกับวัตถุ ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยนพลังงาน การทํางานของเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า และแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด และปลอดภัย เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการ
กําหนดทิศ ความสําคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบของอากาศ ความสําคัญของอากาศ
และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต การปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ
การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4
ว 2.1 ป.3/1, ป.3/2
ว 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4
ว 2.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3
ว 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3
ว 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4
ว 4.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5
รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด

27
รหัสวิชา ว14101 วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์หน้าที่ของราก ลําต้น ใบ และดอกของพืชดอก ส่วนประกอบของพืชดอก
ความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จําแนก
พืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก จําแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อย
คลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวอย่างของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม สมบัติทางกายภาพของ
วัสดุจากการทดลอง ระบุการนําสมบัติของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจําวันโดยผ่านกระบวนการออกแบบ
ชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างด้าน
ความแข็ง สภาพความยืดหยุ่น การนําความร้อน การนําไฟฟ้า ของวัสดุ สมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ
การสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร เครื่องมือที่ใช้วัดมวล และปริมาตร
ของสสาร ทั้ง ๓สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ําหนักของวัตถุ
มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่ง
แสง และวัตถุทึบแสง ลักษณะการมองเห็นผ่านวัตถุ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์
แบบจําลองอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร์ แบบจําลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และเปรียบเทียบคาบ การโคจรของ
ดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจําลอง ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทํางาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
ออกแบบ และเขี ย นโปรแกรมอย่ า งง่ า ย โดยใช้ ซ อฟต์ แ วร์ หรื อ สื่ อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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 3.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
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ว 4.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

29
รหัสวิชา ว15101 วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซึ่งเป็น
ผลมาจากการปรับ และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต โซ่อาหาร และบทบาทหน้าที่ของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของ
พืช สัตว์ และมนุษย์ ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ การเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทํา
ให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง การละลายของสารในน้ํา การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยน
แปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ วิธีการหาแรงลัพธ์
ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุอยู่นิ่ง แผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุที่อยู่ใน
แนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทําต่อวัตถุ ผลของ
แรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและ
แรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุ การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง
เสียงต่ํา ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย การวัดระดับเสียงโดย
ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง ความแตกต่างของดาว
เคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจําลอง การใช้แผนที่ดาวระบุตําแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของ
กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี ปริมาณ
น้ําในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ําที่มนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ แนวทางการใช้น้ําอย่างประหยัด
และการอนุรักษ์น้ํา แบบจําลองการหมุนเวียนของน้ําในวัฏจักรน้ํา กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําค้าง
และน้ําค้างแข็ง จากแบบจําลอง และกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การอธิบายการทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทํางานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

30
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ว 1.3 ป.5/1, ป.5/2
ว 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ว 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ว 2.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2
ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ว 4.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด
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รหัสวิชา ว16101 วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ สารอาหารประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ แบบจําลอง ระบบย่อยอาหาร หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร
การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ความสําคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารให้ทํางานเป็นปกติ การแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแยก
สาร การเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู ส่วนประกอบ หน้าที่ ของวงจรไฟฟ้า
แต่ละส่วนอย่างง่าย แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้ าอนุกรมและแบบขนาน การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและขนานด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประโยชน์ ข้อจํากัด การเกิดเงามืด เงามัว แผนภาพรังสีของ
แสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว แบบจําลองปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา พัฒนาการของ
เทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหิน
แปร แบบจําลองวัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจําวัน แบบจําลองการเกิด
ซากดึกดําบรรพ์สภาพแวดล้อมในอดีต การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม จากแบบจําลอง ผลของ
มรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของ น้ําท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม
แผ่นดินไหว สึนามิ ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย แนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตน
ให้ป ลอดภัย จากภัย ธรรมชาติ แบบจําลองอธิบ ายการเกิดและผลของปรากฏการณ์ เรื อนกระจก
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกลูกเห็บ ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทํางานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
ว 2.1 ป.6/1
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ว 2.2 ป.6/1
ว 2.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8
ว 3.1 ป.6/1, ป.6/2
ว 3.2 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
ว 4.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4
รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส11101 สังคมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
เวลา 40 ชั่วโมง

ระบุ บอก อธิบาย พุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดําเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ความหมายความสําคัญของ
พระรัตนตรัย โครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าที่ของ
ตนเองในครอบครัวและโรงเรียน ประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน
เหตุผลความจําเป็นที่คนต้องทํางานอย่างสุจริต การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ บําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัดในชุมชน หมู่บ้าน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเข้าร่วมศาสนพิธีและปฏิบัติตนใน
วันสําคัญทางศาสนาที่ชุมชน หมู่บ้านของตน
ระบุ บอก สังเกต ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ สินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน ตัวอย่างความสามารถ และความดีของ
ตนเองและผู้อื่น การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันที่ไม่เกินตัว การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจําวันอย่าง
ประหยัด ผลจากการกระทํานั้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดตาม
ธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
ทางสังคม การลงมือปฏิบัติ กระบวนการสร้างคุณลักษณะนิสัย ตามหลักค่านิยมไทย และหลักธรรม
ทางศาสนา การเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหาด้วยหลักธรรม หรือวิถีภูมิปัญญาไทย ท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้เรียนมีความชื่นชม ปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิต เห็นคุณค่าของ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือและศาสนาอื่นในชุมชน หมู่บ้านเข้าร่วมศาสนพิธี และ
ปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาที่ชุมชน หมู่บ้านตนนับถืออย่างถูกต้อง มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ทั้งที่บ้านและโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการออม การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด และการประกอบอาชีพสุจริต มีความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ และการใช้
เหตุผลทางภูมิศาสตร์
มาตรฐาน/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
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ส 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4
ส 5.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด

35
รหัสวิชา ส12101 สังคมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
เวลา 40 ชั่วโมง

ระบุ บอก อธิบาย สรุป ชื่อศาสนา ศาสดา ความหมายและความสําคัญของคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ ในชุมชน หมู่บ้านของตนเอง แบบอย่างการดําเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ปรากฏในท้องถิ่นตนเอง และการเคารพ
พระรัตนตรัย ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่มาของ
รายได้และรายจ่ายของตนเองและรายจ่ายครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย สรุปพุทธ
ประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวช หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่รู้จักจากการเล่าขานที่
น่าเชื่อถือ การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามหลักธรรมโอวาท 3 ต่อสาวกและในศาสนพิธี พิธีกรรมในวัน
สําคัญของพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือในเขตชุมชน ข้อตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ มารยาทไทยและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ระบุ บอก ปฏิบัติการ สวดมนต์ แผ่เมตตา เพื่อเป็นพื้นฐานของการเจริญสมาธิในพระ
พุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่เคยพบเห็นหรือรู้จักจากสื่อ
แหล่งเรียนรู้ทั่วไป ผู้มีบทบาท อํานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน ทรัพยากรที่นํามาผลิต
สินค้าและบริการที่ใ ช้ใ นชีวิตประจํ าวัน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่ม นุษ ย์ส ร้างขึ้ นที่ปรากฏ
ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ตําแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่
รูปถ่าย และลูกโลก
บันทึก อธิบาย สรุป จําแนก สังเกตและแสดงรายรับรายจ่ายของตน ผลดีของการใช้
จ่ายที่เ หมาะสมกับรายได้และการออม การแลก เปลี่ ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป และที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า ความสัมพันธ์ระหว่างโลก
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และที่
มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์
โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวน
การคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการปฏิบัติ กระบวน
การจัดการ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเรียนรู้ทาง
ภูมิศาสตร์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และแสดงออกถึงความเคารพพระรัตนตรัย มีความ
นอบน้อมถ่อมตน เคารพและชื่นชมการทําความดีของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนบุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าและมีสติเป็นพื้นฐานของการเจริญสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามหลักธรรม แนวปฏิบัติที่
ศาสนากําหนดไว้ แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกัน โดยปราศจากอคติ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
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ในโรงเรียน มีความรู้และเข้าใจในความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และที่มนาย์สร้างขึ้น
อย่างมีหลักการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ส 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7
ส 1.2 ป.2/1, ป.2/2
ส 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
ส 2.2 ป.2/1, ป.2/2
ส 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
ส 3.2 ป.1/1, ป.1/2
ส 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3
ส 5.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด
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รหัสวิชา ส13101 สังคมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
เวลา 40 ชั่วโมง

บอก ระบุ ความหมาย ความสําคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่อและความสําคัญ
ของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ ประโยชน์ของประเพณีและวัฒนธรรม
ครอบครัวและท้องถิ่น พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลาก
หลาย ความแตกต่างของลักษณะเมืองและชนบท ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับการ
ดําเนินชีวิตของคนในชุมชน สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน ความสําคัญของ
ภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน การมีส่วน
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตยอธิบาย ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างของแต่ละศาสนาที่นับถือ ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็น
รากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย ความหมาย พระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3
สวดมนต์ แผ่เมตตา สรุป อธิบาย ปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของวันหยุดราชการที่สําคัญ
การเข้าร่วมศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พุทธ
ประวัติตั้งแต่การบําเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคล
และกลุ่ม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัด มีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ การใช้ประโยชน์
จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การประกอบ
อาชีพ
อธิบาย จําแนก วิเคราะห์ สํารวจ เปรียบเทียบ เหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทําให้
ราคาสินค้าลดลง ความต้องการและความจําเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดํารงชีวิต ความ
แตกต่างของกระบวนการ การตัดสินใจในชั้นเรียนโรงเรียน และชุมชน การออกเสียงโดยตรงและการ
เลือกตัวแทนออกเสียง การใช้จ่ายของตนเอง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง
แผนที่ และรูปถ่าย เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตําแหน่ง ระยะทิศทาง การวาดแผนผังเพื่อแสดง
ตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่สําคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน การเปลี่ยน แปลงสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ในอดีตกับปัจจุบัน สาเหตุที่ทําให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
ทางสังคม การลงมือปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ทางปัญญา (อริยสัจ 4) การเผชิญสถานการณ์และการ
แก้ปัญหา กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย การคิดวิเคราะห์ การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวม
ข้อมูลการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปเพื่อตอบคําถาม
เพื่อให้เห็นความสําคัญของศาสนา ชื่นชมการกระทําความดีของบุคคล เคารพและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ มีจิตสาธารณะ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม
และวั นสําคัญทางศาสนาได้ถู กต้อง เห็ นประโยชน์ แ ละปฏิบัติตนตามประเพณี แ ละวัฒ นธรรมใน
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ครอบครัวและท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เห็นความสําคัญของการเสียภาษี มี
ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ และการใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
ตามนัย มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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.3/1, ป.3/2, ป.3/3
ส 5.1 ป.3/1, ป.3/2
ส 5.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด
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รหัสวิชา ส14101 สังคมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
เวลา 80 ชั่วโมง

บอก อธิบาย สรุปแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตสิทธิพื้นฐาน และรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค ความสําคัญในการบํารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ ศาสนพิธี
พิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนา ความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน พุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติ
ศาสดา ที่ตนนับถือตามที่ปรากฏหลักฐานอ้างอิง ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างในท้องถิ่น ชุมชนของตนหรือใกล้เคียง พระรัตนตรัย ไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
ระบุ บอก สืบค้นข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์อํานาจอธิปไตยและความสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่พลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัว ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าที่
เบื้องต้นของเงิน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ การสืบค้นข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ของภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่
สําคัญในภูมิภาคของตน สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดําเนินชีวิตในภูมิภาคของตน การนําเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจาก
การรักษาและทําลายสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน การเสนอวิธีการที่
จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจําวัน
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการทางสังคม การลงมือปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ทางปัญญา (อริยสัจ 4)
กระบวนการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา กระบวนการวิจัย กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย การคิดวิเคราะห์ การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลการจัดการข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปเพื่อตอบคําถาม
เพื่อให้เห็นความสําคัญของศาสนา เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนิน
ชีวิตของบุคคลตัวอย่าง เคารพและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าของ
การสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ ชื่นชมการทําความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
ตามหลักศาสนา มีส่วนร่วม ในการบํารุงรักษา ศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ มีมารยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีมีความเข้าใจในความสําคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย และความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข รักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค รู้หลักการของ
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เศรษฐกิจพอเพียง และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง เข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
การใช้เหตุผล ทางภูมิศาสตร์ การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย เห็นผลจากการรักษาและทําลาย
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
ชีวิตประจําวัน
มาตรฐาน/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
ส 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
ส 5.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด
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รหัสวิชา ส15101 สังคมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
เวลา 80 ชั่วโมง

อธิบาย วิเคราะห์ สรุป อภิปราย แสดงองค์ประกอบ และความสําคัญของพระไตรปิฏก
หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย การปฏิบัติตนตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ หลักธรรมในศาสนพิธี พิธีกรรมและ
วันสําคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด เพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติ
ไทย พุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสําคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่
กําหนด จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่ายที่มีประโยชน์และปฏิบัติตนถูกต้องประโยชน์
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ระบุ อธิบาย ยกตัวอย่าง เสนอ วิเคราะห์ จําแนก โครงสร้างอํานาจ หน้าที่และความ
สําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
ตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี การเสนอ
วิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ หลักการสําคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร การจําแนกผลดี ผลเสียของการกู้ยืมสืบค้นและการอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภูมิภาคของตน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถีการดําเนินชีวิตในภูมิภาคของตน ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทําลาย
สิ่งแวดล้อม และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน
โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวน
การคิ ด กระบวนการทางสั ง คม กระบวนการเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ของตนเองและกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น คุ ณ ค่ า การสวดมนต์ แผ่ เ มตตา มี ส ติ ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานของสมาธิ ใ น
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไทย มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีและประพฤติตนตามแบบอย่างการ
ดําเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กําหนด และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ส 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7
ส 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
ส 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ส 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
ส 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
ส 3.2 ป.5/1, ป.5/2
ส 5.1 ป.5/1, ป.5/2
ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด
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รหัสวิชา ส16101 สังคมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
เวลา 80 ชั่วโมง

บอก อธิบาย วิเคราะห์ วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับ
สถานที่ต่าง ๆ ในศาสนสถาน ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนา คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชน บทบาทของ
ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบ บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค ธนาคาร
และรัฐบาล ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติ การวิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขาร จนถึงสังเวชนียสถาน การดําเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน หลักธรรมสําคัญของศาสนาอื่น ๆ ลักษณะ
สําคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนา
ประจําชาติ ความสําคัญของพระรัตนตรัย ไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 เพื่อแก้ปัญหาอบายมุข
และสิ่งเสพติด การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม มารยาท
ไทย
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย สืบค้น ยกตัวอย่าง วิเคราะห์ นําเสนอ บทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล บทบาท ความสําคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย ตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น การสืบค้นและอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ด้วยแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม การ
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้น การเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น ผลจากการรักษาและทําลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการทางสังคม การลงมือปฏิบัติ กระบวนการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
การแก้ปัญหา กระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย การคิดวิเคราะห์ การตั้งคําถาม
เชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปเพื่อตอบคําถาม
เพื่อให้เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง เคารพพระ
รัตนตรัย เห็นคุณค่าปฏิบัติตนตาม หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการทําความดีของบุคคล
ตามหลักศาสนา ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ในศาสนสถาน มี
มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีและแสดงออกถึงมารยาทไทยธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
ปฏิบัติตามกฎหมาย มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศเลือก
รับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ การใช้
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ทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางในการจัดการอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
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