
 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๒หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
  
  

หลักสตูรโรหลักสตูรโรงเรยีนบานงเรยีนบานเตาบาเตาบา  
พุทธศักราชพุทธศักราช ๒๕๕ ๒๕๕๓๓  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราชพุทธศักราช ๒๕๕ ๒๕๕๑๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคามมหาสารคาม เขต  เขต ๒๒  
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศกึษาธกิารกระทรวงศกึษาธกิาร 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนบานเตาบา 
เร่ือง  ใหใชหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
............................................................. 

                 เพือ่ใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับสภาพความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม  และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ  เปนการสรางกลยทุธใหมในการพฒันาคุณภาพการ 
ศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล  สังคมไทย  ผูเรียน  มีศักยภาพในการแขงขัน
และรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานกึในความเปนไทยมีระเบยีบวินัย  
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเปนไปตามเจตนารมณมาตรา  ๘๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พทุธศักราช  
๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
                 ฉะนัน้  อาศัยอาํนาจตามในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๕   แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐานไดมีมติเห็น 
ชอบใหใชหลกัสูตรแกนกลางขึ้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  กระทรวงศึกษาธกิาร  จงึประกาศใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ดังปรากฏแนบทายคําสัง่นี ้  แทน
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ เงื่อนไขและระยะเวลาการใชหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ใหเปนไปดังนี ้
                 ๑.  โรงเรยีนตนแบบการใชหลกัสูตรและโรงเรียนทีม่ีความพรอม  ตามรายชื่อที่กระทรวง 
ศึกษาธกิาร  ประกาศ 
                      ๑)  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช 
๒๕๕๑  ในชัน้ประถมศึกษาปที่  ๑-๖  และชั้นมธัยมศึกษาปที ่ ๑  และ  ๔ 
                      ๒)  ปการศึกษา ๒๕๕๓  ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 
๒๕๕๑  ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๑  และ  ๒  และชัน้มัธยมศึกษาปที ่ ๔  
และ  ๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๔หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                      ๓)  ปการศึกษา  ๒๕๕๔  เปนตนไป  ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๑   ทุกชัน้เรียน 
                 ทัง้นี้ปการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบานเตาบาเปนโรงเรียนที่จะตองใชหลกัสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  พรอมกันทุกระดับชั้น  และไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบาน
เตาบา  โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวนัที ่  ๓๐  เมษายน   
๒๕๕๓  จงึประกาศใชหลักสตูรโรงเรียนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
  

................................................. ................................................. 
(นายถนอม  บุญเรียน) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(นายวิทยา  นนทนภา) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๕หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

คาํนาํ 
 
                 กระทรวงศึกษาธกิาร  ไดพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช  
๒๕๕๑  ที่มีความเหมาะสม  ชัดเจน  ทัง้เปาหมายของหลกัสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
กระบวนการนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศกึษา  โดยไดมีการ
กําหนดวิสัยทศัน  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพงึประสงค  มาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร  การเรียนการสอนในแตละ
ระดับ  นอกจากนัน้ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่าํของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นป
ไวในหลกัสูตรแกนกลาง  และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและ
จุดเนน  อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน  เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ
และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  และมีความ
ชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ 
                 จากเหตุผลที่กลาวมา  โรงเรียนบานเตาบา  สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามหาสารคาม  
เขต  ๒  จงึไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสตูรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  ข้ึน  เพื่อกําหนดกรอบทิศทางในจัดการเรยีนการสอน  เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  ดานความรู  และทกัษะทีจ่ําเปนสาํหรับการดํารงชวีิต  ในสังคมที่มกีาร
เปลี่ยนแปลง  และแสวงหาความรูเพื่อพฒันาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดทีก่ําหนดไวในเอกสารนี ้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกีย่วของเห็นผลคาดหวงัที่ตองการในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว  ซึ่งจะสามารถกันพฒันาหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ  
และมีความเปนเอกภาพ  อีกทัง้ยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
ชวยแกปญหาการเทยีบโอนระหวางสถานศึกษา  
                 ขอขอบคุณ  ผูที่มสีวนรวมจากทกุหนวยงานที่เกีย่วของ  โดยเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  บุคลากรของโรงเรียนบานเตาบา  ชมุชน  ตลอดจนผูปกครอง  และ
นักเรียน  ซึ่งชวยใหหลักสูตรมีความสมบูรณและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน  
 
 
 
                        (นายวิทยา  นนทนภา) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 
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๑๔๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

สารบัญ 

 
เร่ือง                                                   หนา 
  
ความนํา  .................................................................................................................... ๑ 
วิสัยทัศน  ................................................................................................................... ๒ 
หลักการ  .................................................................................................................... ๒ 
จุดหมาย  ................................................................................................................... ๓ 
สมรรถนะของผูเรียน  ................................................................................................... ๓ 
คุณลักษณะอันพงึประสงค  ......................................................................................... ๔ 
ระดับการจัดการศึกษา  ............................................................................................... ๕ 
การจัดเวลาเรยีน  ........................................................................................................ ๕ 
สาระและมาตรฐานการเรียน  ....................................................................................... ๕ 
โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียน  ......................................................................................... ๑๕ 
คําอธิบายรายวิชา  ...................................................................................................... ๒๒ 
เกณฑการวัดประเมินและการจบหลักสูตร  .................................................................... ๑๓๓ 
ภาคผนวก  ................................................................................................................. ๑๔๐ 
      -  คําสั่งโรงเรียนบานเตาบา  ที่  ๒๗/๒๕๕๓  ลงวนัที ่ ๒  มนีาคม  พ.ศ.๒๕๕๓   
          เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทาํหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช   
          ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  .......... 

 
 

๑๔๑ 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ความนาํ 
  
                 ตามคําสัง่กระทรวงศึกษาธิการ  ที ่  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ที ่ 
๒๙๓/๒๕๕๑ เร่ือง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ลงวนัที ่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
กําหนดใหสถานศึกษาในสงักัด  จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  นัน้  โรงเรียนบานเตาบา  สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  
จึงไดกําหนดแนวทางการใชหลักสูตร  ดังนี ้
                       ๑.๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ใชหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ในชัน้ประถมศึกษาปที ่ ๑-๖ 
                       ๑.๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๔  เปนตนไป  ใชหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศกัราช  
๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ทกุชัน้เรียน 
                 เพือ่ใหการจัดการศึกษาบรรลุวตัถุประสงคทีค่าดหวงัไว โรงเรียนบานเตาบาจึงไดกาํหนด
หลักสูตรโรงเรยีนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธ 
ศักราช  ๒๕๕๑  ข้ึน 
                 เอกสารหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลกัสตูรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานกัเรียนของโรงเรียนบานเตาบา  ใหนกัเรียนที่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับมี
ความรูและทกัษะที่จาํเปนสําหรับใชเปนเครือ่งมือในการดํารงชีวิตและใชในการแสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนตอไปในอนาคต  มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดมาตรฐานที่ระบุ
ในเอกสารฉบบันี้  เปนสิง่ทีช่วยใหเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกีย่วของ  เห็นทิศทางที่ชดัเจน
ตรงกันถงึผลทีค่าดหวงัในตวัผูเรียน และใหครู ผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนเติมเต็มการเรียนรูที่สอดคลองกบัความตองการของผูเรียนและทองถิน่  ดังนัน้ในการพฒันา
หลักสูตรในทกุระดับชั้นเรียน จะตองสะทอนมาตรฐานการเรียนรูที่กาํหนด มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดทีก่ําหนดนี้ใชกับผูเรียนทุกคน  รวมทั้งเด็กพกิารและดอยโอกาส 
                 ดังนั้นทุกฝายที่เกี่ยวของตองมสีวนรวมรับผิดชอบ  ทัง้โรงเรยีน  ผูปกครองและชุมชนตอง
รวมกันทาํงานอยางใกลชิด  เขมแข็ง  เพื่อใหเกิดความเชือ่มโยงสมัพนัธกันของสิง่ที่เรียนรูในโรงเรียน
กับชีวิตจริงทีพ่บเหน็ในนอกโรงเรียน  ไมวาจะเปนดานสังคม  หรือการประกอบอาชพี 
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วสิัยทศัน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพัฒนาผูเรียนทกุคน  ซึ่งเปนกําลงัของชาติใหเปนมนษุยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย  ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานกึในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรูและทกัษะ
พื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติทีจ่ําเปนตอการศึกษา  ตอการประกอบอาชพี  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพืน้ฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ  
 
หลกัการ 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  มหีลักการที่สําคัญ  ดังนี ้
                     ๑.  เปนหลกัสตูรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มีจุดหมาย  มาตรฐานการ
เรียนรู  เปนเปาหมายสาํหรบัพัฒนาเด็กและเยาวชน  ใหมีความรู  ทกัษะ  เจตคติ  และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
                     ๒. เปนหลกัสตูรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง 
เสมอภาคและมีคุณภาพ 
                     ๓.เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการ 
ศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิน่ 
                      ๔. เปนหลักสตูรการศึกษาทีม่ีโครงสรางยดืหยุนทัง้ดานสาระการเรียนรู เวลาและการ
จัดการเรียนรู 
                      ๕. เปนหลักสตูรการศึกษาทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
                      ๖. เปนหลักสตูรการศึกษา  สําหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทยีบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ 
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จดุหมาย 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  มีศักยภาพใน
การศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกดิกับผูเรียน  เมื่อจบการศึกษา  
ดังนี ้
                       ๑.  มีคุณธรรมจริยธรรมและคานยิมทีพ่งึประสงค  เหน็คุณคาของตนเอง  มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพทุธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
                       ๒. มีความรูความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแกปญหา การใชเทคโนโลยีและ
มีทักษะชีวิต 
                       ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกําลงักาย 
                       ๔. มีความรักชาต ิมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชวีติ
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                       ๕. มีจิตสํานกึในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนรัุกษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  มีจิตสาธารณะที่มุงทาํประโยชน  และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยูรวมกนัในสงัคม
อยางมีความสขุ 
 
สมรรถนะของผูเรยีน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  ๕  ประการ  ดังนี ้
                 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่น
ขอมูลขาวสาร  และประสบการณ  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสงัคม  รวมทัง้การ
เจรจาตอรอง  เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใชวธิกีารสื่อสารทีม่ปีระสิทธิภาพ  โดยคาํนงึถงึผล 
กระทบที่มีตอตนเองและสงัคม 
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                 ๒.  ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคดิวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  
การคิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวจิารณญาณและการคิดเปนระบบ  เพื่อนาํไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศ  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
                 ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถกูตองเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธ และการเปลีย่นแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู  
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธภิาพ  โดยคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
                 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนนิชีวิตประจาํวนั  การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน  และการ
อยูรวมกนัในสงัคมดวยการสรางเสริมความสัมพนัธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และสภาพแวดลอม 
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤตกิรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
                 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ในดานการ
เรียนรู  การสือ่สารการทาํงาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพฒันาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี ้
                       ๑.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
                       ๒.  ซื่อสัตยสุจริต 
                       ๓.  มีวนิัย 
                       ๔.  ใฝเรียนรู 
                       ๕.  อยูอยางพอเพยีง 
                       ๖.  มุงมั่นในการทาํงาน 
                       ๗.  รักความเปนไทย 
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                       ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
ระดบัการจดัการศกึษา 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  จัดระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ – ๖)  
การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน 
การคิดคํานวณ  ทักษะการคิดพื้นฐาน  การติดตอส่ือสาร  กระบวนการเรียนรูทางสงัคมและพืน้ฐาน
ความเปนมนษุย  การพัฒนาคุณภาพชีวติอยางสมบูรณและสมดุล  ทั้งในดานรางกาย  สติปญญา  
อารมณ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 
การจดัเวลาเรียน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนสาํหรับกลุมสาระการเรียนรู  ๘  
กลุม  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา  และสภาพของผูเรียน  โดย
ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที ่๑–๖) จัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละ ๕ 
ชั่วโมง 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  กําหนดมาตรฐานการเรียนรูใน  ๘  กลุมสาระการเรียนรู  จํานวน  ๖๗  
มาตรฐาน  ดังนี ้
ภาษาไทย 
สาระที ่ ๑  การอาน 
 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ 
แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
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สาระที ่ ๒  การเขียน 
 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
สาระที ่ ๓  การฟง  การดู  และการพูด 
 มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 
ความคิดความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 
สาระที ่ ๔  หลักการใชภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
สาระที ่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยาง
เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
คณิตศาสตร 
สาระที ่ ๑  จํานวนและการดําเนนิการ 
 มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 
 มาตรฐาน ค ๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา 
 มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา 
 มาตรฐาน ค ๑.๔ เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช 
สาระที ่ ๒  การวัด 
 มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด 
 มาตรฐาน ค ๒.๒ แกปญหาเกี่ยวกับการวัด 
สาระที ่ ๓  เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 มาตรฐาน ค ๓.๒ ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 
และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา 
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สาระที ่ ๔  พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค ๔.๑ เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 
 มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
(mathematical model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา 
สาระที ่ ๕  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 มาตรฐาน ค ๕.๑ เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวเิคราะหขอมูล 
 มาตรฐาน ค ๕.๒ ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได
อยางสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค ๕.๓ ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและ
แกปญหา 
สาระที ่ ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร 
 มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 
วิทยาศาสตร 
สาระที ่ ๑  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว ๑.๑ เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่
ของระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสาร   ส่ิงที่
เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 มาตรฐาน ว ๑.๒ เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสาร 
ส่ิงที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
สาระที ่ ๒  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 มาตรฐาน ว ๒.๑ เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับทองถิ่น ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
สาระที ่ ๓  สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว ๓.๑ เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่
เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิง่ทีเ่รียนรู 
และนําความรูไปใชประโยชน 
สาระที ่ ๔  แรงและการเคลือ่นที ่
 มาตรฐาน ว ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียรมี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมี
คุณธรรม 
 มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
สาระที ่ ๕  พลังงาน 
 มาตรฐาน ว ๕.๑ เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มี
กระบวน การสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
สาระที ่ ๖  กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
 มาตรฐาน ว ๖.๑ เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ
ของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
สาระที ่ ๗  ดาราศาสตรและอวกาศ 
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 มาตรฐาน ว ๗.๑ เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว ๗.๒ เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม 
สาระที ่ ๘  ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ว ๘.๑ ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
สาระที ่ ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส ๑.๑ รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู
รวมกันอยางสันติสุข 
 มาตรฐาน ส ๑.๒ เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระที ่ ๒  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนนิชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน ส ๒.๑ เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม 
และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยาง
สันติสุข 
 มาตรฐาน ส ๒.๒ เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
ธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สาระที ่ ๓  เศรษฐศาสตร 
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 มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส ๓.๒ เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที ่ ๔  ประวัติศาสตร 
 มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 
 มาตรฐาน  ส๔ .๒  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุ บันในดาน
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มาตรฐาน ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
สาระที ่ ๕  ภูมิศาสตร 
 มาตรฐาน ส ๕.๑ เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมี
ผล ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหา 
วิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส ๕.๒ เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระที ่ ๑  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 มาตรฐาน พ ๑.๑ เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
สาระที ่ ๒  ชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน พ ๒.๑ เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต 
สาระที ่ ๓  การเคลื่อนไหว  การออกกาํลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
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 มาตรฐาน พ ๓.๑ เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 
 มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจํา
อยางสม่ําเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
สาระที ่ ๔  การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการปองกนัโรค 
 มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การ
ปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
สาระที ่ ๕  ความปลอดภัยในชีวิต 
 มาตรฐาน พ ๕.๑ ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การ
ใชยาสารเสพติด และความรุนแรง 
 
ศิลปะ 
สาระที ่ ๑  ทัศนศิลป 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค 
วิเคราะหวิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน ศ ๑.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็น
คุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
สาระที ่ ๒  ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ
คุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็น
คุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
สาระที ่ ๓  นาฏศิลป 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ 
วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
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 มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็น
คุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระที ่ ๑  การดํารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทกัษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 
สาระที ่ ๒  การออกแบบและเทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ง ๒.๑ เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของ 
เครื่องใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมคีวามคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยี
ในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยทีี่ยัง่ยืน 
สาระที ่ ๓  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ง ๓.๑ เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 
สาระที ่ ๔  การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง ๔.๑ เขาใจ มีทักษะที่จํา เปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ        ใช
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 
 
ภาษาตางประเทศ 
สาระที ่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต ๑.๑ เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ต ๑.๓ นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 
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โดยการพูดและการเขียน 
สาระที ่ ๒  ภาษาและวฒันธรรม 
 มาตรฐาน ต ๒.๑ เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และ
นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต ๒.๒ เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
สาระที ่ ๓  ภาษากับความสมัพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 มาตรฐาน ต ๓.๑ ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
สาระที ่ ๔  ภาษากับความสมัพันธกับชมุชนและโลก 
 มาตรฐาน ต ๔.๑ ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 มาตรฐาน ต ๔.๒ ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบ
อาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 
กจิกรรมพฒันาผูเรยีน 
  
                 กจิกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศกัยภาพ  พัฒนาอยางรอบดาน  
เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  เสริมสรางใหเปนผูมี
ศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถ
จัดการตนเองได  และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  
                 กิจกรรมพฒันาผูเรียน  แบงเปน  ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 
                 ๑.  กิจกรรมแนะแนว 
                       เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษส่ิงแวดลอม สามารถคดิ
ตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวติทั้งดานการเรียนและอาชพี สามารถปรับตน
ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยงัชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยงัเปนกิจกรรมทีช่วยเหลือและให
คําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพฒันาผูเรียน 
                 ๒.  กิจกรรมนักเรียน 
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                       เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบยีบวนิัย  เปนผูนําผูตามที่ดี  มีความรับผิดชอบ 
การทาํงานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปน
กันเอื้ออาทร และสมานฉนัท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียนใหปฏิบัติดวยตนเองทกุขั้นตอน ไดแก การศึกษาวเิคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมนิ
และปรับปรุงการทํางาน เนนการทาํงานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมสอดคลองกับวฒุิภาวะ
ของผูเรียน  บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น  กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 
                       ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด 
                       ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม 
                 ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
                       เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม  ชุมชน  และ
ทองถิน่ โดยแทรกในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ีและยุวกาชาด เพื่อแสดงถึงความรบัผิดชอบ ความดี
งาม  ความเสยีสละตอสังคม  มีจิตสาธารณะ  เชน  กิจกรรมอาสาพฒันาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรค
สังคม 
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โครงสรางหลกัสตูรโรงเรียน 
 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

 
เวลาเรียน กลุมสาระการเรียนรู/กจิกรรม 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
กลุมสาระการเรียนรู  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาตางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน  (พืน้ฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิม่เติม           ปละ  ๔๐  ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐  ชั่วโมง/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ ๒๐๐ 
ค  ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑ ๒๐๐ 
ว  ๑๑๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๑ ๘๐ 
ส  ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑   ๘๐ 
ส  ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๑ ๔๐ 
พ  ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๘๐ 
ศ  ๑๑๑๐๑  ศิลปะ  ๑ ๘๐ 
ง  ๑๑๑๐๑  การงานอาชพี  ๑ ๔๐ 
อ  ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๑๒๐๑  การอาน  ๑ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๒ ๒๐๐ 
ค  ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๒ ๒๐๐ 
ว  ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๒ ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๒  ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๒ ๔๐ 
พ  ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๘๐ 
ศ  ๑๒๑๐๑  ศิลปะ  ๒ ๘๐ 
ง  ๑๒๑๐๑  การงานอาชพี  ๒ ๔๐ 
อ  ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๒ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๒๒๐๑  การอาน  ๒ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๘หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๓ ๒๐๐ 
ค  ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร  ๓ ๒๐๐ 
ว  ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๓ ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๓ ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๓ ๔๐ 
พ  ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๘๐ 
ศ  ๑๓๑๐๑  ศิลปะ  ๓ ๘๐ 
ง  ๑๓๑๐๑  การงานอาชพี  ๓ ๔๐ 
อ  ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๓ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๓๒๐๑  การอาน  ๓ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๙หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย  ๔ ๑๖๐ 
ค  ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร  ๔ ๑๖๐ 
ว  ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๔ ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา  ๔  ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๔ ๔๐ 
พ  ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๘๐ 
ศ  ๑๔๑๐๑  ศิลปะ  ๔ ๘๐ 
ง  ๑๔๑๐๑  การงานอาชพี  ๔ ๘๐ 
อ  ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๔ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๔๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๑ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๐หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย  ๕ ๑๖๐ 
ค  ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร  ๕ ๑๖๐ 
ว  ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๕ ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา  ๕ ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๕ ๔๐ 
พ  ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๘๐ 
ศ  ๑๕๑๐๑  ศิลปะ  ๕ ๘๐ 
ง  ๑๕๑๐๑  การงานอาชพี  ๕ ๘๐ 
อ  ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๕ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๕๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๒ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๑หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย  ๖ ๑๖๐ 
ค  ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร  ๖ ๑๖๐ 
ว  ๑๖๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๖ ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา  ๖ ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๖ ๔๐ 
พ  ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๘๐ 
ศ  ๑๖๑๐๑  ศิลปะ  ๖ ๘๐ 
ง  ๑๖๑๐๑  การงานอาชพี  ๖ ๘๐ 
อ  ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๖ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๖๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๓ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๒หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธบิายรายวชิา 
หลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธบิายรายวชิา 
หลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑   
ชัน้ประถมศกึษาปที ่๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๔หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ท  ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๒๐๐  ชัว่โมง 
                อานคําพืน้ฐาน  บอกความหมายของคํา  คําคลองจอง  ขอความสัน้ ๆ  คําที่มวีรรณยุกต 
คําที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไมตรงตามมาตรา คําทีม่ีพยัญชนะควบกล้ํา คําทีม่ีอักษรนาํ เครื่อง 
หมาย  สัญลักษณตาง ๆ  ทีพ่บเหน็ในชีวิตประจําวนั  จับใจความสําคญัของเรื่อง  ตอบคําถาม  คาด 
คะเน  เหตุการณจากเรื่องทีอ่าน  มีความรูความเขาใจหลักเกณฑการฟง  การดู  การพูด  มีทกัษะใน
การพูดออกเสยีงชัดเจน  ถอยคําสุภาพ  ฟง  ดู  ส่ิงที่เปนความรูและความบันเทงิ  พดูแสดงความคิด  
เห็น  ความรูสึกจากเรื่องทีฟ่งและดู  พดูแนะนําตนเอง  การขอความชวยเหลือ  การกลาวคาํขอบคุณ 
การกลาวคําขอโทษ  เขาใจและสามารถสรุปขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรม  รอยแกว
และรอยกรองสําหรับเด็ก  นทิาน  เร่ืองสัน้งายๆ  และประวัติผูนาํชุมชน  หรือบุคคลสําคัญในทองถิ่น  
ปริศนาคําทาย  ทองจาํบทอาขยานตามที่กําหนด  และบทรอยกรองตามความสนใจ  เพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
                 มทีักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  มี
ความรูความเขาใจหลักการเขียน เขียนสือ่สารดวยคําและประโยคงาย ๆ อานเขียน พยัญชนะ สระ 
และเลขไทย เขียนสะกดคํา การอานเปนคํา การผันคํา เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ ตอคําคลอง
จองงาย ๆ 
                 มมีารยาทและนสัิยรักการอาน และนิสัยรักการเขียน มมีารยาทในการฟงการดู และการ
พูด  มีทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือในการเขียน  รักความเปนไทย 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท  ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗,  ป.๑/๘ 
ท  ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ท  ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
ท  ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ท  ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
รวมทัง้หมด  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๕หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ค  ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๒๐๐  ชัว่โมง 
                 ศึกษาฝกทกัษะการคิดคํานวณ  และการฝกการแกโจทยปญหาในเรื่องการเขียนและอาน
สัญลักษณแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจาํนวนนับที่ไมเกินหนึง่รอยและศูนย เปนตวัเลขฮินดูอารบิก  
และตัวเลขไทย  การเปรียบเทียบ  และเรยีงลําดับจาํนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศนูย  การบวก  ลบ  
และบวก  ลบระคน  ของจํานวนนับไมเกินหนึง่รอยและศนูย  การวิเคราะห  และหาคําตอบของโจทย
ปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับไมเกนิหนึง่รอยและศูนย  ความยาว  น้าํหนัก  ปริมาตร  
และความจุ  โดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน   บอกชวงเวลา  จาํนวนวนัและชือ่วันในการจาํแนก  
รูปสามเหลีย่ม  รูปส่ีเหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  บอกจาํนวนและความสัมพันธในรูปแบบของจํานวน  
บอกรูปและความสัมพนัธในแบบรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง 
                 ใชวิธีการทีห่ลากหลาย  ใชความรู  ทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร  ในการแก 
ปญหาในสถานการณตางๆ  ที่ใกลตัวผูเรียน  เกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากแหลงเรียนรู
ในทองถิน่ไดอยางเหมาะสม  เพื่อฝกทกัษะการคิดคํานวณและฝกการแกโจทยปญหาโดยเรียงลาํดบั
โจทยจากงายไปหาโจทยที่มคีวามซับซอนมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะเปนลาํดับข้ัน ใหเหตุผล
ประกอบการตดัสินใจ  และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษา  และสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนําเสนอไดอยางถูกตอง  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิต 
ศาสตร  และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
                 เพือ่ใหมีความคิดรวบยอด มทีักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ 
คิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค  ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒  
ค  ๑.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒  
ค  ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
ค  ๓.๑  ป.๑/๑  
ค  ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
ค  ๖.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖ 
รวมทัง้หมด  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ว  ๑๑๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิต  กับส่ิงไมมีชีวิต  บอกช่ือส่ิงมีชวีติ  และสิ่งไมมชีีวิต
บริเวณโรงเรียนและชุมชน   โครงสรางภายนอกของพืชและสัตว  หนาที่และความสําคัญของอวยัวะ
ภายนอกของมนุษย  การดูแลรักษาสุขภาพ   ส่ิงมีชีวิตในทองถิน่  สมบัติของวัสดุที่ใชทาํของเลนของ 
ใชในชีวิตประจําวนั  การดงึและการผลักวตัถุ  องคประกอบและสมบติัทางกายภาพของดิน  ทองฟา
มีดวงอาทิตย  ดวงจนัทร  และดวงดาว    
                 โดยใชการสํารวจตรวจสอบ  ทดลอง  สืบคนขอมูล  และอภิปราย  การสืบเสาะหาความรู  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสือ่ส่ิงที่เรียนรู  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม  และคานยิมทีเ่หมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ว  ๒.๑  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 
ว  ๘.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗ 
รวมทัง้หมด  ๑๖  ตัวชีว้ัด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 การศึกษาพุทธประวัติ  เร่ืองการประสูติ  ตรัสรู  ปรินิพพาน  และเรื่องราวของพทุธสาวก 
สามเณรบัณฑิตชาดก  เร่ือง  วัณณุปถชาดก  สุวัณณสามชาดก  รวมทัง้ศาสนิกชนตัวอยาง  ไดแก  
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูิพลอดุลยเดช เจาพระยาสุธรรมมนตรี (หนพูรอม) ศึกษาพระรตัน 
ตรัย  หลักธรรมโอวาท  ๓  เบญจศีล  เบญจธรรม  สังคหวัตถ ุ ๔  การกตัญูกตเวทีตอพอแม  และ
ครอบครัว  มงคล  ๓๘  พทุธศาสนาสุภาษติ การสวดมนต  และแผเมตตา   การบาํเพญ็ประโยชนตอ  
ศาสนสถาน  การพัฒนา  ทาํความสะอาด  การรักษาสงบตอกิจกรรมทางศาสนา  การแสดงตนเปน
พุทธมามะกะ  ประวัติโดยสงัเขปของวนัสาํคัญทางพระพุทธศาสนา  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วัน
อาสาฬหบูชา  วนัอัฏฐมีบูชา  และการบูชาพระรัตนตรัย 
                 การศึกษาวิธีการเปนสมาชกิทีดี่ของครอบครัวและโรงเรียน  ประโยชนของการปฏิบัติตน
เปนสมาชิกทีดี่ของครอบครัวและโรงเรียน  ลักษณะความสามารถ  และลักษณะความดีของตนเอง
และผูอ่ืน  และผลของการกระทําความด ี  โครงสรางของโรงเรียน  ความสัมพันธของบทบาท  สิทธ ิ 
หนาที่ในครอบครัวและโรงเรียน  การใชอํานาจในครอบครวัตามบทบาท  สิทธหินาที่  กิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัว 
                 การศึกษาเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ใชอยูในชีวิตประจาํวัน  สินคา  และบริการที่ไดมา
โดยไมใชเงนิ  สินคา  และบริการที่ไดมาจากการใชเงนิซือ้  การใชประโยชนจากสนิคาและบริการให
คุมคา การใชจายเงินในชีวติประจําวนัเพือ่ซื้อสินคาและบริการ ประโยชนของการใชจายเงินที่ไมเกิน
ตัว ประโยชนของการออม โทษของการใชจายเงินเกนิตัว วางแผนการใชจาย ทรัพยากรที่ใชในชีวิต 
ประจําวนั  ทรัพยากรสวนรวม  วิธีการใชทรัพยากร  ทัง้ของสวนตัวและสวนรวมอยางถกูตอง  และ
ประหยัดและคุมคา  ความหมาย  ประเภท  และความสําคัญของการทํางาน  เหตผุลของการทาํงาน  
ผลของการทาํงานประเภทตางๆ  ที่มีตอครอบครัวและสังคม  การทาํงานอยางสจุริตทําใหสังคมสงบ
สุข 
                 การศึกษาสิง่ตางๆ รอบตัว ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนษุยสรางขึ้นความสมัพนัธ
ของตําแหนง  ระยะ  ทิศของสิ่งตางๆ  รอบตัว  ทิศหลกั  (เหนือ  ตะวันออก  ใต  ตะวนัตก)  และทีต้ั่ง
ของสิ่งตางๆ รอบตัว แผนผังแสดงตําแหนงสิ่งตางๆ ในหองเรียน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ในรอบวัน  ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศมผีลตอความเปนอยูของมนุษย  การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว  และการรูเทาทันสิง่แวดลอม  และปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๘หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 โดยใชกระบวนการสังเกต  ศึกษาคนควา  รวบรวมขอมูล  อภิปราย  สรุปใจความสาํคัญ  
เปรียบเทยีบ  การปฏิบัติตน  รวบรวม  การแกปญหา  ใชกระบวนการทางสังคม  กระบวนการสืบคน  
กระบวนการกลุม  และกระบวนการแกปญหา  วิธทีางประวัติศาสตร  การเขียนเพือ่ใหตระหนกั  เห็น
คุณคา  ประโยชน  ภูมิใจ  ชื่นชม  ยอมรับ  เสนอแนวทางปฏิบัติ  ปฏิบัติตนในการทาํความด ี การทํา
จิตใจใหสงบ การเปนคนดีของครอบครัว ชวยเหลือการงานในบาน โรงเรียนและชมุชน การเขารวม  
ศาสนพธิีและพิธีกรรม  ในวนัสําคัญทางศาสนาดวยความเต็มใจ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส  ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔ 
ส  ๑.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ส  ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒  
ส  ๒.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ส  ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ส  ๓.๒  ป.๑/๑ 
ส  ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
ส  ๕.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
รวมทัง้หมด  ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๙หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาและใชปฏิทินในการบอกวัน  เดือน  ป  และการนบัชวงเวลาตามปฏิทินที่ใชในชีวิต 
ประจําวนัซึ่งมทีั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ  การใชชวงเวลาเพื่อใชเลาเหตุการณปจจุบัน  เชน  วันนี ้
เดือนนี ้ ตอนเชา  ตอนกลางวัน  ตอนเยน็  ตอนค่ํา  และเรียงลําดับเหตุการณในชวีิตประจําวนั  ตาม
วันเวลาที่เกิดขึ้น  เชน  ต่ืนนอน  เขานอน  เรียนหนงัสอื  เลนกีฬา  รับประทานอาหาร  โดยใชทกัษะ  
การสังเกต  การบอกเลา  การเชื่อมโยง  การตอบคําถาม  เพื่อใหสามารถใชเวลาตามปฏิทนิแสดง
เหตุการณในปจจุบัน  และใชคําแสดงชวงเวลาเรียงลาํดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได  เร่ืองราวที่สืบคนได 
โดยใชทักษะการสอบถาม การรวบรวมขอมูล การสรุปความ การเลาเรื่อง เพื่อฝกทกัษะพื้นฐานของ
วิธีการทางประวัติศาสตร  ในการสืบคนเรือ่งราวจากแหลงขอมูล  (เชน  บุคคล)  และบอกเลาขอเท็จ 
จริงที่คนพบไดอยางนาสนใจ 
                 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  ส่ิงของ  เครื่องใช  การดําเนนิชีวิตของตนเอง
ในสมัยปจจุบันกับสมยัพอแมปูยาตายาย  ที่เปนรูปธรรมและใกลตัวผูเรียน  เชน  เตารีด  (การรีดผา
ดวยเตาถานกบัเตาไฟฟา)  หมอหงุขาว  (การหงุขาวที่เช็ดน้ําดวยฟน  หรือถานกับหมอหุงขาวไฟฟา)
เกวียนกับรถยนต  (การเดินทาง)  ถนนบานเรือน  การใชควายไถนากับรถไถนา  รวมทัง้เหตกุารณ
สําคัญของครอบครัวที่เกิดขึน้ในอดีตที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน  เชน  การยายบาน  การยาย
โรงเรียน  การเลื่อนชั้นเรียน  การไดรับรางวัล  การสูญเสยีบุคคลที่สําคญัตอครอบครัว  โดยใชทักษะ
การสังเกต  การใชเหตุผล  การเปรียบเทยีบ  การแยกแยะ  การยกตวัอยาง  และการบอกเลา เพื่อให
เขาใจการเปลีย่นแปลงตางๆ  ที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา  ตระหนักความสําคัญของอดีตที่มีตอปจจบัุน  
และอนาคต  สามารถปรับตัวใหเขากับวถิีชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 ศึกษาความหมายและความสาํคัญของสัญลักษณของชาติไทย ไดแก ธงชาติ เพลงชาต ิ 
เพลงสรรเสรญิพระบารม ีภาษาไทย อักษรไทย รวมทัง้เอกลักษณไทยอืน่ๆ เชน มารยาทไทย อาหาร
ไทย การแตงกายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถูกตอง
ตามกาลเทศะ รูจักสถานที่สําคัญเปนแหลงวัฒนธรรมในชุมชน เชน ศาสนสถาน ตลาด พพิิธภัณฑ 
และสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจในทองถิน่ ทีใ่กลตัวผูเรียน เปนรูปธรรมชัดเจน เชน ภาษาถิ่น ส่ิงของที่
เปนภูมิปญญาทองถิน่  โดยใชทักษะการสังเกต  การใชเหตุผล  การอธิบาย  การปฏิบัติตนอยาง
ถูกตอง  เพื่อใหเกิดความรัก  และความภาคภูมิใจในความเปนไทย  ทองถิ่นและประเทศชาต ิ ภูมิใจ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๐หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ตระหนกั  และเห็นคุณคาที่จะธํารงรักษา  และสืบทอด
ตอไป 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส  ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ส  ๔.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
ส  ๔.๓  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
รวมทัง้หมด  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๑หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พ  ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาลกัษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอกการดูแลรักษาอวยัวะภายนอกของรางกาย    
ครอบครัว  สมาชิกในครอบครัว  ความแตกตางระหวางเพศ  การเคลื่อนไหวของรางกายแบบอยูกับ
ที่  เคลื่อนที่และมีอุปกรณประกอบ  เกมเบ็ดเตล็ด  การออกกําลงักาย  และเลนเกม  ปฏิบัติตามกฎ
กติกาการเลนเกม**  เกมและการละเลนพืน้บาน  สุขบญัญัติแหงชาติ  การเจ็บปวย  และการปฏิบัติ
ตน  เมื่อเกิดการเจ็บปวยกับตนเอง  ส่ิงทีท่าํใหเกิดอนัตรายทีบ่านและโรงเรียน  การปองกนัอันตราย
จากการละเลน  การขอความชวยเหลือเมือ่เกิดอันตรายกับตัวเอง 
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก    
เปรียบเทียบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวิธี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูดานสุขภาพรางกาย  การออกกําลังกาย  และเลนกฬีาไปใช
ในชีวิตประจาํวัน  เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณ  ทั้งทางรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และสติ  
ปญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ  ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
พ  ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓  
พ  ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
พ  ๓.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
พ  ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
พ  ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
หมายเหต ุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๒หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ศ  ๑๑๑๐๑  ศิลปะ  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
สาระทัศนศิลป 
                 ศึกษาเรื่องรูปราง  ลักษณะและขนาดของสิง่ตาง ๆ  รอบตัวในธรรมชาติ  และสิ่งที่มนษุย
สรางขึ้น  ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมรอบตัว  ทกัษะพืน้ฐานในการใชวัสดุ  อุปกรณ
สรางงานทัศนศิลป  การสรางงานทัศนศลิป  โดยการทดลองใชสี  ดวยเทคนิคงาย ๆ  การวาดภาพ
ระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึกของตนเอง  งานทศันศิลปในชีวติประจําวนั 
                 โดยใชวิธีการ ศึกษา คนควา อภิปราย ฝกทักษะการใชวัสดุอุปกรณสรางงานทัศนศลิป  
ทดลองการใชสีดวยเทคนิคตาง ๆ  และวาดภาพระบายสี    
                 เหน็คุณคาความสวยงามตามธรรมชาติ เกิดความรูสึกชืน่ชมธรรมชาติและงานทัศนศลิป  
เกิดความมั่นใจในการสรางงานทศันศิลป  เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 
 
สาระดนตรี 
                 ศึกษาเรื่อง  การกอกําเนิดเสยีงที่ตางกัน  ลักษณะของเสียงดัง–เบา  ความชา–เร็ว  ของ
จังหวะ  การทองบทกลอน  การรองเพลงงาย ๆ  การมีสวนรวมในกจิกรรมดนตรี  การเคาะจงัหวะ  
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง  ความเกี่ยวของของเพลงที่ใชในชวีิตประจําวนั  เพลงในทองถิน่  และ
ส่ิงที่ชืน่ชอบในทองถิน่ 
                 โดยใชวิธีการศึกษา  คนควา  อธิบาย  ทองบทกลอน  รองเพลง  เคาะจงัหวะ  เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง  และเขารวมกิจกรรมดนตร ี  
                 เหน็คุณคา  และเกิดความชืน่ชมตอดนตรี  กลาแสดงออก  รวมกิจกรรมดนตรีดวยความ
สนุกสนาน  นาํดนตรีไปใชในชีวิตประจาํ  และเห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 
 
สาระนาฏศิลป 
                 ศึกษาการเลียนแบบการเคลื่อนไหวในลักษณะตาง ๆ  การแสดงทาทางงาย ๆ  เพื่อส่ือ
ความหมายแทนคาํพูด การบอกสิ่งที่ตนเองชอบจากการดูหรือรวมการแสดง การละเลนของเด็กไทย  
การบอกสิ่งทีต่นเองชอบในการแสดงนาฏศิลป 
                 โดยใชการศึกษาคนควา  เคลื่อนไหว  แสดงทาทางทางนาฏศิลป  ฝกการละเลนของเดก็ 
ไทย  และเขารวมกิจกรรมนาฏศิลป   



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 เหน็คุณคา  และเกิดความชืน่ชมนาฏศิลปไทย  เหน็คุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม  เขารวมกิจกรรมนาฏศิลปดวยความสนุกสนาน  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ  ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
ศ ๑.๒  ป.๑/๑ 
ศ ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
ศ ๒.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
ศ ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ศ ๓.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
รวมทัง้หมด    ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๔หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ง  ๑๑๑๐๑  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาวิเคราะหวิธีการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง เปนการทํางานทีมุ่งเนนการฝกทาํงาน
อยางสม่ําเสมอ  การใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมืองายๆ  ในการทาํงานที่ปลอดภัย กระตือรือรน  และ
ตรงตอเวลา  มีขอมูลของสิ่งที่สนใจเกีย่วกับบุคคล  สัตว  ส่ิงของ  เร่ืองราว  รูจกัแหลงขอมูลที่อยูใกล 
ตัว  รูจักอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ  และประโยชนของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ใชในการ
เรียน  ใชวาดภาพใชติดตอส่ือสาร 
                 โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการสบืคนขอมูล  การ
วิเคราะห การสรุป การอธิบาย ทักษะการฝกปฏิบัติ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการสืบคน
ขอมูล  ทักษะการจัดการ  ทกัษะการทํางานรวมกนั  ทักษะการแสวงหาความรู  สถานการณจริง
สถานการณจาํลอง 
                 เพือ่ใหผูเรียนมีนสัิยรักการทํางาน  กระตือรือรน  และตรงเวลา  มีความซื่อสัตยสุจริต  มี
เจตคติที่ดีตออาชีพ  มวีินยั  มุงมัน่ในการทํางาน  อยูอยางเพียงพอ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง  ๑.๑  ป.๑/๑,  ป๑/๒,  ป๑/๓ 
ง  ๒.๑ 
ง  ๓.๑  ป๑/๑,  ป๑/๒ 
ง  ๔.๑  
รวม  ๕  ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๕หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

อ  ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 คําสั่ง คํา กลุมคํา ประโยค ตัวอักษร คําถาม ตอบคําถาม ความตองการขอมูล เร่ือง   
ใกลตัว  ขอมลูเกี่ยวกับตนเอง  วัฒนธรรมของเจาของภาษา  คําศพัท  เทศกาลสําคัญ  คําศพัท
เกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  สถานการณ  เร่ืองใกลตัว 
                 ปฏิบัติตามคําสั่ง หลกัการอานออกเสียง คํา สะกดคาํ ประโยคงายๆ การเลือกภาพตรง
ความหมาย  การตอบคําถามจากเรื่องใกลตัว  การสื่อสารดวยคําสัน้ๆ  งายๆ  ระหวางบุคคล  บอก
ความตองการของตนจากเรื่องทีฟ่ง  พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  ขอมูลเร่ืองใกลตัว  พูดและ
ทําทาประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา  อยางเหมาะสมกบัวยั  บอกชื่อและคําศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาล  วนัสาํคัญ  เขารวมกิจกรรมทางภาษา  ระบุตัวอักษร  เสยีง  เพื่อเปรียบเทยีบภาษาองักฤษ
กับภาษาไทย  บอกคําศัพทที่เกีย่วของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  ฟง  พูด   ในสถานการณงายๆ ใน
หองเรียน  การรวบรวมคําศพัท 
                 ผูเรียนมีเจตคติทีดี่ตอภาษาอังกฤษ  มีความกระตือรือรน   ใฝรู  ใฝเรียน  มีวนิัยในตนเอง  
มุงมัน่ในการทาํงาน  รูจกัประหยัด  รักความเปนไทย  เหน็คุณคา  หวงแหนศิลปะและวัฒนธรรมของ
ตนเอง  มีความรักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
รหัสตัวชี้วัด 
ต  ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔   
ต  ๑.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔   
ต  ๑.๓  ป.๑/๑   
ต  ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓   
ต  ๒.๑  ป.๑/๑   
ต  ๒.๒  ป.๑/๑   
ต  ๓.๑  ป.๑/๑   
ต  ๔.๑  ป.๑/๑   
ต  ๔.๒  ป.๑/๑ 
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ท  ๑๑๒๐๑  การอาน  ๑ 
รายวิชาเพิม่เติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ ที่ประกอบดวยคําพื้นฐานไมนอยกวา  
๖๐๐  คํา  รวมทั้งคาํที่ใชเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  บอกความหมายของคํา  และขอความที่
อาน  ตอบคําถาม  เลาเรื่องยอจากเรื่องทีอ่าน  เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยางสม่าํเสมอ นํา 
เสนอเรื่องที่อานและมีมารยาทในการอาน  
                 โดยการอธิบาย กระบวนการอาน เนนกระบวนการกลุม กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง  
และการใชแหลงเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ก  ๑๑๑๐๑  ลูกเสือ  ๑ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 เปดประชุมกอง  ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรม  โดยใหศึกษา
วิเคราะห  วางแผนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานโดยเนนระบบหมู  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชมุ
กอง 
                 เตรียมลูกเสือสํารอง นยิายเรื่องเมาคล ีประวติัการเริ่มกิจการลกูเสือสํารอง การทาํความ
เคารพเปนหมู การทําความเคารพเปนรายบุคคล การจับมือซาย ระเบียบแถวเบื้องตน คําปฏิญาณ 
กฎ  และคติพจนของลูกเสือสํารอง 
                 ลูกเสือดาวดวงที่ ๑ อนามัย ความสามารถในเชิงทักษะ การสํารวจ การคนหาธรรมชาต ิ
ความปลอดภยั บริการ ธงและประเทศตางๆ การฝมือ กิจกรรมกลางแจง การบันเทิง การผูกเงือ่น  
คําปฏิญาณ  กฎ  และคติพจนของลูกเสอืสํารอง 
                 เพือ่ใหมีความรูความเขาใจในกจิกรรมลูกเสือ  สามารถปฏบัิติตามคําปฏิญาณ  กฎและ
คติพจนของลกูเสือสํารอง  มีนิสัยในการสังเกตจดจํา  มคีวามราเรงิแจมใส  มีระเบยีบวินยั  ประหยัด  
ซื่อสัตยสุจริต อดทน เสียสละ ชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนได เปนผูนาํและผูตามที่ดี สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  สนใจและอนรัุกษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๘หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ก  ๑๑๑๐๒  แนะแนว  ๑ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับรู  ความตองการ  และความรูสึกของตนเอง  การรูจัก
จุดเดนจุดดอยของตนเอง  การรูความสนใจ  ความถนดั  มีความภาคภูมิใจในตนเองและชื่นชมผูอ่ืน   
การรูและเขาใจความตองการ  ปญหาของตนเอง  ความสามารถในการสื่อความรูสึก  ใหผูอ่ืนไดรับรู
การแสดงออกของอารมณที่เหมาะสมกับวยั  การเปนผูใหและผูรับที่ดี  ความสามารถในการทาํงาน
และอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และแกปญหางาย ๆ  ของตนเอง  ความสามารถเลือกในการ
ใชขอมูลใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติที่ดีตออาชีพจุจริต  มีคานิยมที่ดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีจติสํานึก  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  และครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๙หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธบิายรายวชิา 
หลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑   
ชัน้ประถมศกึษาปที ่๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๐หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ท  ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๒๐๐  ชัว่โมง 
                 มคีวามรูความเขาใจหลักเกณฑการอาน ความหมายของคํา ประโยค ขอความ สามารถ
เลือกอานหนังสือประเภทความรู  ความบนัเทงิ  คําทีม่ตัีวการันต  อักษรควบ  อักษรนํา  อานในใจ  
ประโยค  ขอความ  จับใจความ  คาดคะเนเหตกุารณ   
                 มทีักษะในการอานในใจ อานออกเสียง  อานคําพืน้ฐาน  แจกลูก  สะกดคําในมาตราตัว 
สะกดตาง ๆ ผันวรรณยุกต  ต้ังคําถาม  ตอบคําถาม  อานออกเสยีงบทรอยแกว  รอยกรอง  ทํานอง
เสนาะ บทอาขยาน การเขียนโดยใชกระบวนการเขียน พัฒนางานเขียนของตนเอง   การคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย เขียนเรื่องสัน้เกีย่วกับประสบการณ สถานที่
สําคัญในทองถิ่นตามจินตนาการ ฟง ดู ส่ิงที่เปนความรู ความบันเทิง จับใจความสาํคัญ ต้ังคําถาม 
ตอบคําถาม พูดเลาเรื่องประสบการณแสดงความรูและความคิด  มทีกัษะในการพดูออกเสียงชัดเจน
และเหมาะสม  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ใชคําตรงความหมายในการเขียนประโยค 
ขอความสั้น ๆ  คําคลองจอง  ใชภาษาไทยมาตรฐาน  และภาษาถิ่นไดเหมาะสมกบักาลเทศะ  อาน
นิทาน  เร่ืองสัน้ วรรณกรรม รอยแกว  และรอยกรองสําหรับเด็ก  บทรองเลน  ทองจําบทอาขยานที่
กําหนด 
                 มมีารยาท และนิสัยรักการอาน การฟง  ดู พูด และนาํขอคิดไปใชในชีวิตประจําวนัอยาง
เหมาะสม   
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท  ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗,  ป.๒/๘ 
ท  ๒.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔  
ท  ๓.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗  
ท  ๔.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕  
ท  ๕.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๑หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ค  ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๒๐๐  ชัว่โมง 
                 ศึกษาฝกทกัษะการคิดคํานวณ  และการฝกการแกโจทยปญหาในเรื่องเขียน  และอาน 
ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงปรมิาณของสิ่งของ  หรือจํานวนนับ  จํานวนคู 
จํานวนคี ่ หลกัและคาของเลขโดดในแตละหลัก  ตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทยีบ
จํานวนนับโดยใชเครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลําดบัจํานวนไมเกนิหาจํานวน การบวก ลบ คูณ 
หาร  และบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  การคูณจํานวนหนึ่งหลักกบัจํานวนไมเกนิสองหลกั  การหารที่
ตัวหารและผลหารมหีนึง่หลกั  วิเคราะหและหาคาํตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคน  การ
สรางโจทยปญหาโจทยปญหาสถานการณ  คณิตศาสตรกับเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาํวัน  การ
บวก  การลบ  การคูณ  การหาร  จาํนวนนับไมเกนิหนึง่พันและศนูย  บอกความยาวเปนเมตร  และ
เซนติเมตร  นํา้หนักเปนกโิลกรัมและขีด  ปริมาตร  และความจเุปนลติร  จาํนวนเงนิจากเงนิเหรียญ  
และธนบัตรชนิดตางๆ และคาของเงนิเหรียญและธนบัตร เวลาบนหนาปดนาฬิกา เวลาเปนนาฬกิา
กับนาท ี การอานปฏิทนิ เดือนและอนัดับที่ของเดือน การวัดความยาว การชั่งนํ้าหนัก เปรียบเทยีบ
ความยาว  นํา้หนักในหนวยเดียวกัน ปริมาตรและความจุ  คาของเงนิเหรียญและธนบัตร แกปญหา
เกี่ยวกับการวดัความยาว  การชั่ง  การตวง  และเงิน  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การ
ชั่ง  การตวง  เงิน  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ  วาเปนรูปสามเหลี่ยม  รูปส่ีเหลี่ยม  รูปวงกลม  
รูปวงรี  ทรงสีเ่หลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  หรือทรงกระบอก  บอกจํานวนและความสัมพันธในแบบรูป    
ของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่สัมพนัธกนัอยางใดอยางหนึ่ง 
                 ใชวิธีการทีห่ลากหลาย  ใชความรู  ทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร  ในการแก 
ปญหาในสถานการณตางๆ  ที่ใกลตัวผูเรียนเกีย่วกับคณติศาสตรในชีวติประจําวนั  จากแหลงเรียนรู
ในทองถิน่ไดอยางเหมาะสม ใหเหตผุลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษา
และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่สาร  การสื่อความหมาย  และการนาํเสนอไดอยางถูกตอง 
เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตร  และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค 
                 เพือ่ใหมีความคิดรวบยอด มทีักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ 
คิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๒หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

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  
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ว  ๑๒๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษา วิเคราะหสํารวจสิ่งมีชีวติและไมมีชีวิต รอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน และปจจัยที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต  และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว  การดูแลพืชและสัตวใหเจริญเตบิโต  
ประโยชนของพืชและสัตวในทองถิน่  การตอบสนองของพืชและสัตวที่มีตอแสง  อุณหภูมิ  และการ
สัมผัส  การเจริญเติบโตของมนษุยและสตัวในทองถิน่  สมบัติของวัสดุที่ใชทําของเลนของใชในชวีติ 
ประจําวนั  แรงดึงดูด  แรงผลักระหวางแทงแมเหลก็  สนามแมเหล็ก  ประโยชนของแมเหลก็ เซลล  
ไฟฟา  หรือแบตเตอรี่  การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลงังานอืน่  ประเภทของดิน  และ  
การนาํไปใชประโยชน  ความสําคัญของดวงอาทิตย  
                 โดยใชการสํารวจตรวจสอบ  ทดลองสืบคนขอมูล  และอภิปราย  การสืบเสาะหาความรู  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสือ่ส่ิงที่เรียนรู  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม  และคานยิมทีเ่หมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕ 
ว  ๒.๑  ป.๒/๑ 
ว  ๓.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ว  ๔.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
ว  ๕.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ว  ๖.๑  ป.๒/๑ 
ว  ๗.๑  ป.๒/๑ 
ว  ๘.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗,  ป.๒/๘ 
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๔หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 การศึกษาพระพุทธศาสนาเปนเอกลักษณของชาติไทย พุทธประวัติ เกี่ยวกับการประสูติ 
เหตุการณหลงัประสูติ แรกนาขวัญ การศึกษา การอภเิษกสมรส เทวทูต ๔ การออกผนวช เร่ืองราว
ของสามเณรราหุล  วรุณชาดก  วานรินทชาดก  สมเด็จพระญาณสงัวร  (ศุข  ไกเถือ่น)  สมเด็จพระ 
สังฆราช  (เจริญ  สุวฑฺฒโน)  พระรัตนตรัย  โอวาท  ๓  เบญจศีล  เบญจธรรม  หิริ-โอตัปปะ  สังคห
วัตถุ  ๔  ฆราวาสธรรม  ๔  กตัญูกตเวทตีอครูและโรงเรียน  มงคล  ๓๘  กตัญู  สงเคราะหญาติ
พี่นอง  พทุธศาสนสุภาษิต  ตัวอยาง  การกระทาํความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว  และใน
โรงเรียน  การสวดมนตไหวพระ และแผเมตตา  ความหมายและประโยชนของสตแิละสมาธิ  การฝก
สมาธิเบื้องตน  กิจกรรมการเคลื่อนไหวอยางมีสติ  การฝกใหมีสมาธิในการฟง  การอาน  การคิดการ
ถาม  การเขียน  ชื่อศาสนา  ศาสดา  และคัมภีรของศาสนาตาง ๆ  การฝกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ  
การเขารวมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา  การศึกษาเกีย่วของกบั
ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หนาที่ที่ตองปฏิบัติในครอบครัว โรงเรยีน  สถานที่สาธารณะ มารยาท
ไทย  การยอมรับความแตกตางของคนในสังคมในเรื่องความคิด  ความเชื่อ  ความสามารถ  และการ
ปฏิบัติตนของบุคคลอื่นที่แตกตางกัน เชน บุคคลมีความคิดที่เปนเหตผุลการปฏิบัติตนตามพิธีกรรม
ตามความเชื่อของบุคคล  บุคคลยอมมีความสามารถที่แตกตางกนั ไมพูด  หรือแสดงอาการรังเกยีจ  
ดูถูกผูอ่ืน  สิทธิเสรีภาพในรางกาย  ทรัพยสิน  ความสมัพันธของตนเองและสมาชกิในครอบครัวกับ
ชุมชน  ผูมีบทบาทอํานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน  การศึกษาเกีย่วกับทรัพยากรทีน่าํ 
มาใชในการผลิตสินคาและบริการที่ใชในครอบครัวและโรงเรียน  ผลของการใชทรัพยากรในการผลิต
ที่หลากหลาย  ที่มีตอราคา  คุณคา  และประโยชนของสินคาและบริการ  รวมทัง้สิง่แวดลอม  การ
ประกอบอาชพีของครอบครัว  การแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม  รายไดและรายจายในภาพ 
รวมของครอบครัว  รายได  และรายจายของตนเอง  วิธกีารทาํบัญชีรายรับรายจายของตนเองอยาง
งายๆ  รายการของรายรับที่เปนรายไดทีเ่หมาะสมและไมเหมาะสม  รายการของรายจายที่เหมาะสม
และไมเหมาะสม  ที่มาของรายไดที่สุจริต  การใชจายที่เหมาะสม  ผลดีของการใชจายทีเ่หมาะสมกับ
รายได  การออมและผลดีของการออม  การนาํเงนิที่เหลือมาใชใหเกดิประโยชน  ความหมาย  และ
ความสาํคัญของการแลกเปลี่ยนสนิคาและบริการ ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดย
ไมใชเงิน  รวมทั้งการแบงปน  การชวยเหลือ  ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดย  การใช
เงิน ความหมายและบทบาทของผูซื้อและผูขาย ผูผลิตและผูบริโภค ความสัมพันธระหวางผูซื้อและ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๕หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ผูขายในการกาํหนดราคาสนิคาและบริการ ความสัมพนัธระหวางผูซือ้และผูขาย ทาํใหสังคมสงบสุข
และประเทศมัน่คง  การศึกษาเกีย่วกับสินคาตาง ๆ  ที่เปนธรรมชาติกับมนุษยสรางขึ้น  ซึ่งปรากฏ
ระหวางโรงเรยีนกับบาน  ตําแหนงอยางงาย  และลกัษณะทางการภาพของสิง่ตาง ๆ  ที่ปรากฏในลูก
โล  แผนที่ แผนผัง และภาพถาย เชน ภูเขา ที่ราบ แมน้ํา ตนไม อากาศ ทะเล ความสัมพันธของ
ปรากฏการณระหวางโลก  ดวงอาทิตย  และดวงจนัทร  เชน  ขางขึ้นขางแรม  ฤดูกาลตาง ๆ  คุณคา
ของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ คุณคาของสิ่งแวดลอมทางสงัคม ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ วิธีใชทรัพยากรอยางคุมคา ความสัมพันธของฤดูกาลกบัการดําเนินชวีิต
ของมนุษย  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม  และการรักษาและฟนฟส่ิูงแวดลอม 
                 โดยใชกระบวนการสังเกต  ศึกษาคนควา  การรวบรวมขอมูล  อภิปราย  การปฏิบัติ  การ
แกปญหา  กระบวนการสงัคม  กระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  การเปรียบเทยีบ 
                 เพือ่ใหตระหนกัเห็นคุณประโยชน ภูมิใจ ชืน่ชม ยอมรับ เสนอแนวทางปฏิบัติฝกปฏิบัติ
ตนในการทาํความดี  รูจักหนาที่ของตนเอง  ปฏิบัติตนในการชวยเหลอืผูอ่ืนสม่ําเสมอ  การทาํจติใจ
ใหสงบ  ดวยการบริหารจิต  เขารวมศาสนพิธีและพิธกีรรมในวันสาํคญัทางศาสนาดวยความเต็มใจ  
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗ 
ส ๑.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ส ๒.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔ 
ส ๒.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ส ๓.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔ 
ส ๓.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ส ๕.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
ส ๕.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔ 
รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 รูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคต ิ ที่ปรากฏในปฏิทิน ที่แสดงเหตุการณสําคัญ
ในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งการใชคําที่แสดงเวลาในอดตี ปจจุบัน และอนาคต เชน วนันี ้ เมื่อวานนี ้
พรุงนี ้เดือนนี ้เดือนกอน เดอืนหนา ปนี ้ปกอน ปหนา ในการอธิบายเหตุการณที่เกดิขึ้นในครอบครัว
หรือใชชีวิตตนเอง โดยใชทกัษะการสงัเกต การสอบถาม การเชื่อมโยง การเรียงลําดบั การเลาเรื่อง 
การรวบรวมขอมูล การอภิปราย เพื่อใหสามารถใชวนั เวลา จัดเรียงลําดับเหตุการณสําคัญไดถูกตอง 
วาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลัง ชวงเวลาใดเกิดเหตุการณสําคัญ รูวิธสืีบคนเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใชหลักฐานที่เกีย่วของ  ไดแก  ภาพถาย  สูติบัตร  ทะเบียนบาน  เครื่องมือ  
เครื่องใช  อธบิายเรื่องราวตางๆ  สามารถเรียงลาํดับเหตุการณที่เกดิขึ้นในครอบครัว  หรือชวีติของ
ตนเองโดยใชเวลา time line โดยใชทักษะการสอบถาม การรวบรวมขอมูล การสรปุความ การเลา
เร่ือง เพื่อฝกทกัษะพื้นฐานของวิธกีารทางประวัติศาสตรที่เกีย่วของ  และบอกเลาขอเท็จจริงที่คนพบ
ไดอยางนาสนใจ 
                 ศึกษาและสืบคนขอมูลในชุมชนอยางงายในเรื่องเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงในวถิีชีวิตของ
คนในชุมชนของตนจากอดตีถึงปจจุบันในดานตางๆ  ในชุมชน เชน การประกอบอาชีพ การแตงกาย  
การสื่อสาร ขนบธรรมเนยีมประเพณี เขาใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถีชวีิต
ของคนในชุมชน  โดยใชทักษะการสอบถาม  การสังเกต  การวิเคราะห  การอธิบายอยางมเีหตผุล  
การสรางผงัความคิด  การจดันิทรรศการ  เพื่อเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาอยางตอ 
เนื่องมีความเขาใจชุมชนทีม่ีความแตกตาง  ความหลากหลาย  สามารถปรับตัวอยูในชีวิตประจาํวนั
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 ศึกษาสืบคนประวิติและผลงานของบุคคล  ที่ทาํประโยชนตอทองถิน่หรอืประเทศชาตใิน
ดานการสรางสรรค  วัฒนธรรม  การสรางความเจริญรุงเรือง  และความมัน่คงที่ควรนํามาเปนแบบ 
อยาง  รวมทัง้วัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย  ภูมิปญญาที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไว  เชน  การทํา
ความเคารพแบบไทย  ภาษาไทย  ประเพณีไทย  ศิลปะไทย  ดนตรีไทยโดยใชทกัษะการสืบคน  การ
สังเกต  การอาน  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห  การใชเหตุผล  การอธบิาย  และการนาํเสนอ
เพื่อใหเหน็คุณคาและแบบอยางการกระทําความดีของบรรพบุรุษที่ไดสรางประโยชนใหทองถิ่น  และ
ประเทศ  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเปนไทย  วัฒนธรรมไทยภูมิปญญาไทยและธาํรง
ความเปนไทย 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 โดยใชกระบวนการสังเกต  ศึกษาคนควา  การรวบรวมขอมูล  อภิปราย  การปฏิบัติ  การ
แกปญหา  กระบวนการสงัคม  กระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  การเปรียบเทยีบ 
                 เพือ่ใหตระหนกัเห็นคุณประโยชนภูมิใจ ชืน่ชม ยอมรับ เสนอแนวทางปฏิบัติ ฝกปฏิบัติ
ตน ในการทาํความดี  รูจกัหนาที่ของตนเอง  ปฏิบัติตนในการชวยเหลือผูอ่ืนสม่ําเสมอ  การทําจติใจ
ใหสงบ  ดวยการบริหารจิต  เขารวมศาสนพิธ ี และพิธกีรรมในวันสาํคญัทางศาสนาดวยความเต็มใจ  
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส  ๔.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒  
ส  ๔.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
ส  ๔.๓  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
รวม  ๖  ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๘หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พ  ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาลกัษณะ  และหนาที่ของอวัยวะภายใน   การดูแลรักษาอวัยวะภายในของรางกาย    
ครอบครัว  สมาชิกในครอบครัว  ความสาํคัญของเพื่อน  พฤติกรรมที่เหมาะสมเกีย่วกับเพศ  ความ
พึงพอใจในการเปนเพศหญิง  ชาย  การเคลื่อนไหวของรางกายแบบอยูกับที ่  แบบเคลื่อนที ่  และมี
อุปกรณประกอบ  เกมเบ็ดเตล็ด  การออกกําลงักายและเลนเกม  ปฏิบัติตามกฎกติกาการเลนเกม
เปนกลุม  **เกมและการละเลนพืน้บาน**  ลักษณะการมสุีขภาพที่ดี  การเลือกรับประทานอาหารทีม่ี
ประโยชน  การปองกันการเจ็บปวย  และการบาดเจ็บ  การปองกนัอบัุติเหตุทางน้ําและทางบก  ยา
สามัญประจําบาน  โทษของสารเสพติด  และสารอนัตรายใกลตัว  สัญลักษณปายเตือนอนัตราย  
อัคคีภัยและการปองกนั 
จากการละเลน  การขอความชวยเหลือเมือ่เกิดอันตรายกับตัวเอง 
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก    
เปรียบเทียบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวิธี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูดานสุขภาพรางกาย  การออกกําลังกาย  และเลนกฬีาไปใช
ในชีวิตประจาํวัน  เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณ  ทั้งทางรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และสติ  
ปญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ  ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
พ  ๒.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔ 
พ  ๓.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
พ  ๓.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒ 
พ  ๔.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕ 
พ  ๕.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕ 
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
หมายเหต ุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๙หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ศ  ๑๒๑๐๑  ศิลปะ  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
สาระทัศนศิลป 
                 ศึกษาเรื่องรูปราง  รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทศันธาตทุี่อยูในสิ่งแวดลอมและ
งานทัศนศิลป  โดยเนนเสน  สี  รูปราง  รูปทรง  การสรางงานทัศนศลิป  โดยใชทศันธาตทุี่เนนเสน  
รูปราง  ทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุอุปกรณ  สรางงานทัศนศิลป  ๓  มิติ  การสรางภาพปะติด  โดย
การตัดหรือฉีกกระดาษ  การวาดภาพเพือ่ถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพือ่น
บาน  วาดภาพประเพณีสําคัญในทองถิน่  การเลือกงานทัศนศิลปและการบรรยายถงึสิ่งที่มองเห็น  
รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  การสรางสรรคงานทัศนศิลป  เปนรูปแบบงานโครงสรางเคลื่อนไหว  ความ 
สําคัญของงานทัศนศิลปทีพ่บเหน็ในชีวิตประจําวนั  งานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ  ในทองถิน่โดยเนน
วิธีการสรางงาน  และวัสดุอุปกรณที่ใช 
                 โดยใชวิธีการศึกษาคนควา บรรยาย อภิปราย เขียนภาพ ฝกปน พิมพภาพ ฝกทักษะ  
การสรางงานทัศนศิลป  ๓  มิติ  สรางภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  วาดภาพ  ถายทอด
เร่ืองราว  ประเพณีสําคัญในทองถิน่  บรรยายสิ่งที่มองเห็นจากงานทศันศิลป  สรางสรรคงานทัศน 
ศิลปรูปแบบโครงสรางเคลื่อนไหว 
                 เหน็คุณคาความสวยงามตามธรรมชาติ  และเกิดความรูสึกชื่นชมธรรมชาติ  และงาน
ทัศนศิลป  ส่ือความหมายและความรูสึกจากการรับรูความงาม  ความเพลิดเพลนิ  เกิดความมัน่ใจ
ในตนเอง  เหน็คุณคางานทศันศิลปที่เปนมรดกทางวฒันธรรมและประเพณีสําคัญในทองถิน่   
 
สาระดนตรี 
                 ศึกษาเรื่อง  แหลงกําเนิดของเสียงที่ไดยิน  คุณสมบัติของเสียงสงู-ตํ่า  ดัง-เบา  ยาว-ส้ัน  
ของดนตรี  การเคาะจงัหวะ  การเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลง  การรองเพลง
งาย ๆ ทีเ่หมาะสมกับวัย การบอกความหมายและความสําคัญของเพลงที่ไดยิน บอกความสมัพันธ
ของเสียงรอง  เสียงเครื่องดนตรีในเพลงทองถิน่ โดยใชคํารองงาย ๆ  การแสดง  และเขารวมกิจกรรม
ทางดนตรีในทองถิ่น 
                 โดยใชวิธีการศึกษา  คนควา  จําแนก  เคาะจังหวะ  เคลื่อนไหวรางกาย  ใหสอดคลองกับ
เพลง  รองเพลง  แสดงกิจกรรมดนตรีในโอกาสตางๆ  เขารวมกิจกรรมทางดนตร ี



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๐หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 เหน็คุณคา  และเกิดความชื่นชมตอดนตรี  กลาแสดงออก  เหน็ความสัมพันธของการ
เคลื่อนไหวที่สวยงามสามารถนํากิจกรรมเคลื่อนไหวรางกายไปใชในโอกาสตางๆ  รวมกิจกรรมดนตรี
ดวยความสนกุสนาน  และเห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวฒันธรรม 
 
สาระนาฏศิลป 
                 ศึกษาการเคลื่อนไหวอยูกับที่  และเคลื่อนที ่  การเคลื่อนไหวที่สะทอนอารมณของตนเอง
อยางอิสระ  การแสดงทาทางเพื่อส่ือความหมายแทนคาํพูด  การแสดงทาทางประกอบจังหวะอยาง
สรางสรรค  มารยาทในการชมการแสดง  การละเลนพืน้บาน  การเชื่อมโยงสิง่ที่พบเห็นในการละเลน
พื้นบานกับส่ิงที่พบเหน็ในการดํารงชีวิตของคนไทย ส่ิงที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเลนพืน้บาน 
                 โดยใชวิธีการศึกษา คนควา ระบุ บอก เคลือ่นไหวอยางมรูีปแบบ ประดิษฐทาจากการ
เคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ  แสดงภาษาทาสื่อความหมายแทนคําพูด  แสดงภาษาทาและนาฏยศัพท
ประกอบจังหวะ  มีมารยาทในการชมการแสดง  การละเลนพืน้บาน  เชื่อมโยงสิง่ที่พบเห็นในการละ 
เลนพืน้บานกบัส่ิงทีพ่บเห็นในการดํารงชวีิตของคนไทย  เขารวมกิจกรรมนาฏศิลป  
                 เหน็คุณคา  และเกิดความชืน่ชมนาฏศิลปไทย  เห็นความสัมพันธของการเคลื่อนไหว  ที่
สวยงาม  ชืน่ชอบและภาคภูมิใจในการละเลนพื้นบาน  และเห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๑หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ง  ๑๒๑๐๑  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาวิธีการและประโยชนการทํางาน  เพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว  บทบาทและ
หนาที่ของสมาชิกในบาน  การใชวัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือในการทํางานอยางเหมาะสมกับงาน
และประหยัด  ทาํงานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวอยางปลอดภัย  ประโยชนของสิ่งของเครื่อง 
ใชในชีวิตประจาํวนั  ซึง่สรางมาใหมีรูปรางที่แตกตางกนัตามหนาที่ใชสอย  มีประโยชนในการทาํให
ความเปนอยูของมนษุยดีข้ึน  ทาํกิจกรรมตาง ๆ  ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น  การสรางของเลนของใช
อยางงาย  โดยกําหนดปญหาหรือความตองการ  รวบรวมขอมูล  ออกแบบ  โดยถายทอดความคิด
เปนภาพราง  ๒  มิติ  หรือภาพ  ๒  มิติ  ประกอบดวย  ดานกวาง  ดานยาว  การใชอุปกรณเครื่องมือ
ที่ถูกวิธีไปประยุกตใชในการสรางของเลนของใชอยางงาย  มีความปลอดภัยในการทํางานตอตนเอง
และไมเกิดความเสียหายกับชิ้นงานทีท่ํา  มีความคิดสรางสรรค  ๔  ลักษณะ  ในการแกปญหา  หรือ
สนองความตองการ  ประโยชนของขอมลูและรวบรวมขอมูลที่สนใจจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ที่เชื่อถือ
ได  ประโยชน  และการรักษาแหลงขอมูล  ชื่อและหนาทีข่องอุปกรณพืน้ฐานทีเ่ปนสวนประกอบหลัก
ของคอมพิวเตอร  
                 โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการสบืคนขอมูล  การ
วิเคราะห  ทักษะการฝกปฏิบัติ  ทกัษะกระบวนการแกปญหา  ทกัษะการสืบคนขอมูล  ทกัษะการ
จัดการ  ทักษะการทํางานรวมกนั  ทกัษะการแสวงหาความรู  สถานการณจริงสถานการณจําลอง 
                 เพือ่ใหผูเรียนมีนสัิยรักการทํางาน  กระตือรือรน  และตรงเวลา  มีความซื่อสัตยสุจริต  มี
เจตคติที่ดีตออาชีพ  มวีินยั  มุงมัน่ในการทํางาน  อยูอยางเพียงพอ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง  ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
ง  ๒.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔ 
ง  ๓.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๒หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

อ  ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 คํา กลุมคํา คําสั่ง คําขอรอง ประโยค  ตัวอกัษร บทสนทนา นทิานงายๆ ความตองการ
ของตนเอง  ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  คําศัพท  เร่ืองใกลตัว  วัฒนธรรมเจาของภาษา  คําศัพท  เทศกาล
สําคัญ  วัฒนธรรม  กิจกรรมทางภาษา  คําศัพทที่เกีย่วของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  สถานการณ
ในหองเรียน  ประเพณ ี
                 ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําขอรองอยางงายๆ  หลกัการอาน  ตัวอักษร  คํา  ประโยค  ที่ถูกตอง
ตามหลกัการอาน  การเลือกภาพใหตรงกบัความหมายของคํา  กลุมคํา  การตอบคําถามจากการฟง
ประโยคสนทนา  หรือนิทานงายๆ  ที่มีภาพประกอบ  พูดโตตอบ  การสื่อสารระหวางบุคคล  ใชคําสั่ง  
คําขอรอง  บอกความตองการของตนเอง  พูดและใหขอมูลตนเอง  พดูทําทาประกอบตามวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา  การเขารวมกิจกรรมทางภาษา  วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวยั  ระบุตัวอักษร  เสยีง  
ตัวอักษรของภาษาตางประเทศกับภาษาไทย บอกคําศพัทที่เกีย่วของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ฟง  
พูดในสถานการณ  ในหองเรียน  ใชภาษาตางประเทศ  คนควา  รวบรวมคําศพัทที่เกี่ยวกับประเพณี 
วันสาํคัญ 
                 ผูเรียนมีเจตคติทีดี่ตอภาษาอังกฤษ  มทีักษะในการสื่อสาร  มีวินยัในตนเอง  ต้ังใจในการ
ทํางาน มีความกระตือรือรนในการเรียน มีความหวงแหนประเพณีและศิลปะของตน มีความรักชาติ  
ศาสน  กษัตริย  สามารถนาํความรูไปใชในชีวิตประจาํวนัไดอยางเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
ต  ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔   
ต  ๑/๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ ,ป.๒/๔   
ต  ๑.๓  ป.๒/๑   
ต.๒.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓   
ต.๒.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒   
ต  ๔.๑  ป.๒/๑   
ต.๔.๒  ป.๒/๑   
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ท  ๑๒๒๐๑  การอาน  ๒ 
รายวิชาเพิม่เติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 อานออกเสียงคําและบอกความหมายของคาํ  คําคลองจอง  ขอความ  และบทรอยกรอง
งายๆ  ทีป่ระกอบไปดวยคําพื้นฐาน  รวมทั้งคําที่ใชเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  อานจับใจความ
สําคัญของเรื่องตางๆ  อานขอความเชงิอธบิาย 
                 โดยใชกระบวนการอาน สรางความรู และความคิดเพื่อไปใชในชีวิตประจําวนั มีนิสัยรัก
การอาน  มีมารยาทในการอาน  เพื่อการสือ่สารการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๔หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ก  ๑๒๑๐๑  ลูกเสือ  ๒ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 เปดประชุมกอง  ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรม  โดยใหศึกษา
วิเคราะห  วางแผนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานโดยเนนระบบหมู  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชมุ
กอง 
                 เตรียมลูกเสือสํารอง นยิายเรื่องเมาคล ีประวติัการเริ่มกิจการลกูเสือสํารอง การทาํความ
เคารพเปนหมู การทําความเคารพเปนรายบุคคล การจับมือซาย ระเบียบแถวเบื้องตน คําปฏิญาณ 
กฎ  และคติพจนของลูกเสือสํารอง 
                 ลูกเสือดาวดวงที่ ๒ อนามยั ความสามารถในเชิงทักษะ การสํารวจ การคนหาธรรมชาต ิ
ความปลอดภยั บริการ ธงและประเทศตางๆ การฝมือ กิจกรรมกลางแจง การบันเทิง การผูกเงือ่น  
คําปฏิญาณ  กฎ  และคติพจนของลกูเสือสํารอง 
                 เพือ่ใหมีความรูความเขาใจในกจิกรรมลูกเสือ  สามารถปฏบัิติตามคําปฏิญาณ  กฎและ
คติพจนของลกูเสือสํารอง  มีนิสัยในการสังเกตจดจํา  มคีวามราเรงิแจมใส  มีระเบยีบวินยั  ประหยัด  
ซื่อสัตยสุจริต อดทน เสียสละ ชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนได เปนผูนาํและผูตามที่ดี สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  สนใจและอนรัุกษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๕หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ก  ๑๒๑๐๒  แนะแนว  ๒ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับรู  ความตองการ  และความรูสึกของตนเอง  การรูจัก
จุดเดนจุดดอยของตนเอง  การรูความสนใจ  ความถนดั  มีความภาคภูมิใจในตนเองและชื่นชมผูอ่ืน   
การรูและเขาใจความตองการ  ปญหาของตนเอง  ความสามารถในการสื่อความรูสึก  ใหผูอ่ืนไดรับรู
การแสดงออกของอารมณที่เหมาะสมกับวยั  การเปนผูใหและผูรับที่ดี  ความสามารถในการทาํงาน
และอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และแกปญหางาย ๆ  ของตนเอง  ความสามารถเลือกในการ
ใชขอมูลใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติที่ดีตออาชีพจุจริต  มีคานิยมที่ดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีจติสํานึก  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  และครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธบิายรายวชิา 
หลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑   
ชัน้ประถมศกึษาปที ่๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ท  ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๒๐๐  ชัว่โมง 
                 เขาใจ และสามารถสรุปขอคิดที่ไดจากการอานวรรณคดี และวรรณกรรมเพื่อนํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อาน  รูจักเพลงพืน้บาน  เพลงกลอมเด็ก  ซึ่งเปน
วรรณกรรมทองถิน่  รูจักประวัติความเปนมา  ตํานาน  และภูมิปญญาทองถิน่  ทองจําบทอาขยาน
และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ  ความแตกตางของคํา  และพยางค  หนาที่ของคําใน
ประโยค  อานออกเสียงคํา  คําคลองจอง  ขอความ  เร่ืองสั้น  และบทรอยกรองงาย ๆ  ไดถูกตอง  
คลองแคลว เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน ต้ังคําถามเชิงเหตุผลและลําดับเหตุการณ 
คาดคะเนเหตกุารณ  สรุปขอคิดจากเรื่องที่อาน  
                 ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําอธิบายจากเรื่องที่อาน  เขาใจความหมายของขอมูลจากแผนภาพ  
แผนที่และแผนภูมิ  มีทกัษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจาํวัน  
เขียนจดหมายลาครู  เขียนเรื่องตามจนิตนาการ  เลารายละเอียด  และบอกสาระสาํคัญ  ต้ังคําถาม 
ตอบคําถาม  พูดแสดงความคิด  ความรูสึกเกี่ยวกับเร่ืองทีฟ่งและด ู  พูดสื่อสารไดชัดเจน  สะกดคํา  
และเขาใจความหมายของคาํ  มทีักษะการใชพจนานุกรม  คนหาความหมายของคาํ  แตงประโยค
งาย ๆ  แตงคาํคลองจอง  แตงคําขวัญ  และเลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถิน่ไดเหมาะสมกบั
กาลเทศะ  
                 มมีารยาทในการอาน ฟง ดู พูด มีมารยาทในการเขียน นาํขอคิดไปใชในชีวิตประจาํวนั
อยางมีคุณคา 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท  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 
ท  ๒.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖  
ท  ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖  
ท  ๔.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖  
ท  ๕.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕ 
รวมทัง้หมด  ๓๒  ตัวชี้วัด  
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๘หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ค  ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๒๐๐  ชัว่โมง 
                 ศึกษา  ฝกทกัษะการคิดคํานวณ  และการฝกการแกโจทยปญหา  เขยีน  และอานตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจาํนวนนับ ตัวเลข แสดงจํานวน
ในรูปกระจาย  เปรียบเทียบ  และเรียงลาํดับจํานวนนับ  ไมเกนิหนึ่งแสนและศูนย  คาของเลขโดดใน
แตละหลัก การเรียงลําดับจาํนวนไมเกินหาจํานวน บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน 
ของจํานวนนบัไมเกินหนึง่แสนและศูนย  การคูณจํานวนหนึง่หลกักบัจํานวนไมเกนิสี่หลกั  การคูณ
จํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก  การหารที่ตัวตัง้ไมเกินสีห่ลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก  หาคาํตอบ 
ของโจทยปญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร โจทยปญหาระคนของการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจํานวนนับไมเกนิหนึ่งแสนและศูนย  การสรางโจทยปญหาโจทยปญหา  สถานการณคณิต 
ศาสตรกับเศรษฐกิจพอเพียงในชวีิตประจาํวนั  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  บอกความยาว   
น้ําหนกั  ปริมาตรและความจุ  บอกเวลาบนหนาปดนาฬกิา  (เลือกเครื่องมือวัดความยาว  เครื่องชั่ง  
เครื่องตวง  เปรียบเทียบ  ความยาว  นํ้าหนกั  การชัง่  ปริมาตร  และความจุของภาชนะ  ในหนวย
เดียวกนั  คาดคะเน ความยาว คาดคะเนนํา้หนัก การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของ
ภาชนะ วัดความยาว การตวง บอกความสัมพันธของหนวยการวัด ความยาว หนวยการชัง่ ความ 
สัมพันธของหนวยเวลา  อานและเขียนเวลา  จาํนวนเงนิ  บันทกึรายรับรายจาย  บันทกึกิจกรรมหรือ
เหตุการณที่ระบุเวลา  แกปญหาและแกโจทยปญหาเกีย่วกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  เงิน  
และเวลา  บอกชนิดของรปูเรขาคณิตสองมิติที่เปนสวนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเปนรูปเรขา 
คณิตสามมิติ  รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปสามเหลี่ยม  รูปส่ีเหลี่ยม  รูปหาเหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยม  รูปแปด
เหลี่ยม  รูปเรขาคณิตตาง ๆ  ที่อยูในสิ่งแวดลอมรอบตัว  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร
จากรูปทีก่ําหนดให  เขียนชือ่จุด  เสนตรง  รังส ี สวนของเสนตรง  มุม  และสัญลักษณ  รูปเรขาคณิต
สองมิติโดยใชแบบของรูปเรขาคณิต  รูปเรขาคณิตสองมิติที่กาํหนดใหในแบบตาง ๆ  แบบรูปของรูป
ที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธกนัสองลักษณะ  รวบรวมและจําแนกขอมูล  เกีย่วกับตนเอง  และ
ส่ิงแวดลอมใกลตัวที่พบเหน็ในชีวิตประจาํวัน  อานขอมลูจากแผนภูมรูิปภาพ  และแผนภูมิแทงอยาง
งาย 
                 ใชวิธีการทีห่ลากหลาย  ใชความรู  ทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร  ในการแก 
ปญหาในสถานการณตางๆ ที่ใกลตัวผูเรียน เกีย่วกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน จากแหลงเรยีนรู
ในทองถิน่  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๙หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนาํเสนอไดอยางถกูตอง เชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ  ในคณติศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
                 เพือ่ใหมีความคิดรวบยอด มทีักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ 
คิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค  ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒  
ค  ๑.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ค  ๒.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/ ๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/ ๖ 
ค  ๒.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/ ๒,  ป.๓/๓ 
ค  ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/ ๒,  ป.๓/๓ 
ค  ๓.๒  ป.๓/๑,  ป.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 
รวมทัง้หมด  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๐หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ว  ๑๓๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาวิเคราะหส่ิงมีชีวิตใกลตัว  การถายทอดลักษณะทางพันธกุรรม  การปรับตัวของสิ่ง 
มีชีวิต บอกความสัมพนัธของสิ่งมีชวีิตกบัส่ิงแวดลอมบริเวณโรงเรียนและชุมชน  ส่ิงแวดลอมในทอง 
ถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติ  การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่  ปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิน่  การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด  สมบัติและประโยชนของวัสดุที่เปนสวนประกอบ  ของเลนของใช   
การเปลี่ยนแปลงวัตถทุี่ถกูแรงกระทํา อันตรายและประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถ ุการ
ออกแรงที่กระทําตอวัตถุ  แรงดึงดูดของโลก  พลังงานธรรมชาตทิี่ใชผลิตไฟฟา  ความสําคัญของ
พลังงานไฟฟา  วิธีการใชไฟฟาอยางประหยัดและคุมคาปลอดภัย  สมบัติทางกายภาพของน้ําจาก
แหลงน้ําในทองถิน่  และการนําไปใชประโยชนสวนประกอบของอากาศและความสาํคัญของอากาศ   
การเคลื่อนที่ของอากาศ  การขึ้นตกของดวงอาทิตย  ดวงจันทร  การเกดิกลางวัน  กลางคืน  และทศิ    
                 โดยใชการสํารวจตรวจสอบ  ทดลองสืบคนขอมูล  และอภิปราย  การสืบเสาะหาความรู  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสือ่ส่ิงที่เรียนรู  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ   
                 เหน็คุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม  คานิยมที่เหมาะสม  รูจักใช  ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔ 
ว  ๒.๑  ป.๓/๑ 
ว  ๒.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ว  ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ว  ๓.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ว  ๔.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ว  ๕.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ว  ๖.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ว  ๗.๑  ป.๓/๑   
ว  ๘.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖  ป.๓/๗,  ป.๓/๘ 
รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
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๖๑หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 การศึกษาเกี่ยวกับความสมัพนัธของพระพทุธศาสนากับการดําเนินชวีติประจําวนั  เชน  
การสวดมนต  การทําบุญใสบาตร  การแสดงความเคารพ  การใชภาษา  พระพทุธศาสนามีอิทธพิล
ตอการสรางสรรคผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา เชน วัด ภาพวาด พระพทุธรปู 
วรรณคดี  สถาปตยกรรมไทย  ทบทวนพทุธประวัติ  ในเรื่องการบําเพ็ญเพยีร  การผจญมาร  ตรัสรู  
ปฐมเทศนา ปรินิพพาน เร่ืองราวของสามเณรสังกิจจะ อารามทุสกชาดก มหาวาณิชชาดก สมเด็จ
พระพุฒาจารย  (โต  พฺรหฺมรํสี)  สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช  ความสําคัญของพระไตรปฎก  เชน  
เปนแหลงอางอิงของหลกัธรรมคําสอน  พระรัตนตรัย  หลักธรรมโอวาท  ๓  เบญจศีล  เบญจธรรม  
สติสัมปชัญญะ  สังคหวัตถุ  ๔  ฆราวาสธรรม  ๔  อัตถะ  ๓  (อัตตัตถะ  ปรัตถะ  อุภยัตถะ)  กตัญู
กตเวทีตอชมุชนและสิ่งแวดลอม  มงคล  ๓๘  รูจักให  พดูไพเราะ  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  พุทธศาสน
สุภาษิต การสวดมนต ไหวพระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา ความหมายและประโยชน
ของสติและสมาธ ิ  ประโยชนของการฝกสติ  สมาธิเบื้องตนดวยการนบัลมหายใจ  การฝกใหมีสมาธิ
ในการฟง  การอาน  การคิด  การถามและการเขียน  ชื่อและความสาํคัญของศาสนวัตถุศาสนสถาน
และศาสนบุคคลในพระพทุธศาสนา  ศาสนาอิสลาม  คริสตศาสนา  ศาสนาฮนิดู  การปฏิบัติตนที่
เหมาะสมตอศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน  และศาสนบุคคลในศาสนาอื่นๆ  เรียนรูมรรยาทชาวพุทธ  การ
ลุกขึ้นยนืรับ  การตอนรับ  การรับ-สงสิ่งของแดพระภิกษุ  มรรยาทในการสนทนา  การสํารวม  กริิยา  
มารยาท  การแตงกายที่เหมาะสมเมื่ออยูในวัดและพุทธสถาน  การดูแลรักษา  ศาสนวัตถุและศาสน
สถาน  การอาราธนาศีล  การสมาทานศีล  เครื่องประกอบโตะหมูบูชา  การจัดโตะหมูบูชา  ความ
เปนมาของการแสดงตนเปนพุทธมามกะ  การแสดงตนเปนพทุธมามกะ  
                 การศึกษาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว  เชน  การแสดงความเคารพและ
การเชื่อฟงผูใหญ  การกระทํากจิกรรมรวมกันในครอบครัว  ประเพณ ี และวัฒนธรรมในทองถิน่  เชน  
การเขารวมประเพณทีางศาสนา  ประเพณีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต  ประโยชนของการปฏิบัติตนตาม
ประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวทองถิน่  พฤติกรรมของตนเองและเพือ่นในชวีิตประจําวนั  เชน  การ
ทักทาย  การทําความเคารพ  การปฏิบัติตามศาสนพิธี  การรับประทานอาหาร  การใชภาษา  สาเหตุ
ที่ทาํใหพฤติกรรมการดําเนนิชีวิตปจจุบัน ของนักเรียนและผูอ่ืนแตกตางกนั วันหยดุราชการที่สําคัญ 
วันหยุดเกีย่วกบัชาติ และพระมหากษัตริย วันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนา วนัหยดุราชการเกีย่วกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม บุคคลที่มีผลงานเปนประโยชนแกชุมชนและทองถิ่นของตน ลักษณะผลงาน
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ที่เปนประโยชนแกชุมชนและทองถิ่น  บทบาทหนาที่ของสมาชกิในชมุชน  การมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ  ตามกระบวนการประชาธิปไตย  การออกเสียงโดยตรง  และการเลือกตัวแทนออกเสียง  การ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน  โรงเรียน  และชมุชน  การเปลีย่น 
แปลงในชัน้เรียน  เชน  การเลือกหัวหนาหอง  การเลือกคณะกรรมการหองเรียน  การเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียน เชน เลือกประธานนักเรียน เลือกคณะกรรมการนักเรียนการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เขน การ
เลือกผูใหญบาน  กาํนนั  สมาชิก  อบต.  อบจ. 
                 การศึกษาเกี่ยวกับสินคาที่จาํเปนในการดํารงชีวิตที่เรียกวา  ปจจัย  ๔  สินคาที่เปนความ 
ตองการของมนุษยอาจเปนสินคาที่จําเปนหรือไมจําเปนตอการดํารงชวีิต  ประโยชน  และคุณคาของ
สินคาและบรกิารที่สนองความตองการของมนษุย  หลกัการเลอืกสนิคาที่จาํเปน  ความหมายของผู 
ผลิตและผูบริโภค  การใชบัญชีรับจาย  วิเคราะหการใชจายที่จําเปนและเหมาะสม  การวางแผนการ 
ใชจายเงินของตนเอง  การวางแผนการแสวงหารายไดทีสุ่จริตและเหมาะสม  การวางแผนการนาํเงิน
ที่เหลือจายมาใชอยางเหมาะสม  ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค  ความหมายของสินคา  และ
บริการ  ปญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ  ที่เกิดจากความรอยหรอของทรพัยากร  กับความตองการของ
มนุษยที่มีไมจาํกดั  สินคาและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจดัหาและใหบริการแกประชาชน  เชน  ถนน  
โรงเรียน  สวนสาธารณะ  การสาธารณสุข  การบรรเทาสาธารณภัย  ความหมาย  และความสาํคัญ
ของภาษีที่รัฐนํามาสรางความเจริญและใหบริการแกประชาชน  ตัวอยางของภาษ ี  เชน  ภาษีรายได
บุคคลธรรมดา  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ฯลฯ  บทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี  ความสาํคัญและ
ผลกระทบของการแขงขันทางการคา  ที่มีผลทําใหราคาสนิคาลดลง 
                 การศึกษาเกี่ยวกับแผนที ่ แผนผัง  ภาพถาย  ความสัมพนัธของตําแหนง  ระยะ  ทิศทาง  
ตําแหนงที่ต้ังสัมพันธของสถานที่สําคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน  เชน  สถานที่ราชการ  อําเภอ  
ตลาด  โรงพยาบาล  ไปรษณีย  เปนตน  ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลตอสภาพสังคมในชุมชน  
สภาพแวดลอมในชุมชนในอดีตและปจจุบัน  การพึ่งพาสิ่งแวดลอมในการดํารงชีวติของมนุษย  เชน  
การคมนาคม บานเรือน และการประกอบอาชีพในชุมชน การประกอบอาชีพที่เปนผลมาจากสภาพ 
แวดลอมทางธรรมชาติในชุมชน มลพิษทีเ่กิดจากการกระทําของมนษุย ลักษณะของเมืองและชนบท 
การเพิม่  และสูญเสียสิ่งแวดลอมทําใหชมุชนเปลีย่นแปลง 
                 โดยใชวิธีการสังเกต  ศึกษาคนควา  รวบรวมขอมูล  อภิปราย  แสดงความคิดเห็น  สรุป
ใจความสําคญั  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการสบืคน  กระบวนการกลุม  และกระบวนการแก 
ปญหา 
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                 เพือ่ใหตระหนกั  เห็นคุณคา  ประโยชน  ภูมิใจ  ชืน่ชม  ยอมรับ  เสนอแนวทางปฏิบัติใน
การทาํความด ี  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  รูจักทําจิตใจใหสงบ  ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย  ปฏิบัติตนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเขารวม  ศาสนพิธแีละพิธีกรรม  ในวนัสําคัญทาง
ศาสนาดวยความเต็มใจ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส  ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖,  ป.๓/๗ 
ส ๑.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ส ๒.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔ 
ส ๒.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ส ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ส ๓.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ส ๕.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ส ๕.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕ 
รวมทัง้หมด  ๓๑  ตัวชี้วัด 
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ส  ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาความหมาย  และที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทนิ  ไดแก  พทุธศักราช  คริสต
ศักราช  วิธีการเทียบคริสตศักราชกับพุทธศักราช  และการใชศักราชในการบนัทกึเหตุการณสําคญัที่
เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว  เชน  ปเกิดของผูเรียน  เหตุการณสําคัญของตนเองและครอบครัว 
โดยใชทักษะการเปรียบเทยีบ การคํานวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อใหมพีืน้ฐานในการศกึษา
เอกสารที่แสดงเหตุการณตามกาลเวลา  เขาใจลําดับเหตุการณไดถูกตอง  ซึ่งเปนทักษะที่จาํเปนใน
การศึกษาประวัติศาสตร  รูวธิีสืบคนเหตุการณสําคัญของโรงเรียนและชุมชน  โดยใชหลักฐาน  และ
แหลงขอมูลทีเ่กี่ยวของ เชน รูปภาพ แผนผงัโรงเรียน แผนที่ชมุชน หองสมุดโรงเรียน แหลงโบราณคดี  
ประวัติศาสตรในทองถิน่  สามารถใชเสนเวลา  (Timeline)  ลําดับเหตกุารณที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชน  
                 โดยใชทักษะการสํารวจ การสังเกต การสอบถาม การอาน การฟง การเลาเรื่อง การสรุป
ความ เพื่อฝกทักษะพืน้ฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร  ในการสืบคนเรื่องราวรอบตัวอยางงาย ๆ 
โดยการใชหลกัฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ สามารถนําเสนอเรื่องราวที่คนพบไดตามลําดับเวลา
ศึกษาปจจยัทีม่ีอิทธพิลตอการตั้งถิน่ฐานและพัฒนาการของชุมชน ปจจัยทีท่ําใหเกดิวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชมุชน ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางภูมิศาสตร (ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และ
ปจจัยทางสงัคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ คมนาคม ความปลอดภัย)  
ศึกษาและเปรยีบเทยีบความเหมือนและความแตกตาง  ทางลกัษณะของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกลเคียงในเรื่องความเชือ่  ดานอาหาร  ภาษาถิน่  การ
แตงกายโดยใชทักษะการอาน  การสอบถาม  การสังเกต  การสาํรวจ  การฟง  การสรปุความ  
                 เพือ่ใหเกิดความเขาใจ  และภมูิใจในชุมชนของตนเอง  ยอมรับความแตกตางทางวฒัน 
ธรรม  เขาใจพัฒนาการของชุมชน  สามารถดําเนินชวีติอยูรวมกนัอยางสนัติสุข  รวมอนุรักษสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี และวัฒนธรรมไทยศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขป
ของพระมหากษัตริยผูสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสนิทร ตามลําดับ ไดแก 
พอขุนศรีอินทราทิตย สมเดจ็พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูทอง) สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและ
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช  ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาหวัอยูภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินนีาถ
โดยสังเขป  และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยทีม่ีสวนปกปองประเทศชาต ิ  เชน  สมเด็จพระ 
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นเรศวรมหาราช  ทาวเทพกษัตรี–ทาวศรีสุนทร  ชาวบานบางระจัน  พระยาพิชัยดาบหกั  ทาวสรุนารี 
เปนตน  โดยใชทักษะการอานและสอบถาม  การฟง  การสรุปความ  การเขียน  การเลาเรื่อง  เพื่อให
เขาใจความเปนมาของชาติไทย  เกิดความรัก  ความภมูิใจ  และเห็นแบบอยางการเสียสละเพื่อชาติ  
และธํารงความเปนไทย 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส  ๔.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒  
ส  ๔.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ส  ๔.๓  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
รวมทัง้หมด  ๘  ตัวชี้วัด 
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พ  ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  เกณฑมาตร 
ฐาน  ความสาํคัญและความแตกตางของครอบครัว  การสรางสัมพนัธภาพ  การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรม
ที่นาํไปสูการถกูลวงละเมิดทางเพศ  การเคลื่อนไหวของรางกายแบบบงัคับทิศทาง  และมีอุปกรณ
ประกอบ  ** การเลนเกมเบด็เตล็ดและการละเลนพืน้บาน**  การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับราง 
กายของตน   โรคติดตอและการแพรกระจาย   อาหารหลัก  ๕  หมู  การแปรงฟนทีถู่กวธิี  การเสริม 
สรางสมรรถภาพทางกาย  อุบัติเหตุ  และความปลอดภัย  การชวยเหลือผูไดรับอุบัติเหตุ  การปฐม
พยาบาล   
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธบิาย การจาํแนก  
เปรียบเทยีบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   มคีวามสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  ปฏิบัติตนในการใชทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการ นาํความรูดานสุขภาพรางกาย  การออกกําลงักายและเลนกฬีาไปใช
ในชีวติประจาํวัน เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา  
มี คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมทีพ่ึงประสงค  และอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสงัคมอยางมีความสขุ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ  ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
พ  ๒.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓  
พ  ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
พ  ๓.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒  
พ  ๔.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕ 
พ  ๕.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
หมายเหต ุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ศ  ๑๓๑๐๑  ศิลปะ  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
สาระทัศนศิลป 
                 ศึกษาเรื่องรูปราง  รูปทรงในธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป  วสัดุอุปกรณที่ใช
สรางผลงาน  เมื่อชมงานทัศนศิลป  ทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ  ในธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและงานทศัน 
ศิลป  โดยเนนเรื่องเสน  สี  รูปราง  รูปทรง  และพื้นผวิ  การวาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตัว  ดวยสี
ประเภทตาง ๆ  ทักษะพืน้ฐานในการใชวสัดุอุปกรณสรางสรรคงานปน  การวาดภาพความคิดความ 
รูสึกจากเหตุการณจริง  ประเพณ ี และสถานที่สําคัญในทองถิน่  โดยใชเสน รูปราง  รูปทรง  สี  และ
พื้นผวิ  การบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสรางงานทัศนศิลป  โดยเนนถงึเทคนคิและวัสดุอุปกรณ  
การระบุส่ิงที่ชืน่ชอบและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศลิปของตนเอง  การจัดกลุมของภาพตามทัศน
ธาตุที่เนนในงานทัศนศิลป  ลักษณะรูปราง  รูปทรงในงานการออกแบบสิ่งตาง ๆ  ทีม่ีในบาน  และ
โรงเรียน  ที่มาของงานทัศนศิลปในทองถิน่  วัสดุอุปกรณ  และวธิีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น 
                 โดยใชวิธีการศึกษาคนควา  ระบุ  จําแนก  อธิบาย  อภิปราย  บรรยาย  วาดภาพระบาย
สีดวยสีประเภทตางๆ  วาดภาพถายทอดความคิด  ความรูสึก  จากเหตุการณชีวิตจริง  ประเพณีและ
สถานที่สําคัญในทองถิน่  ฝกทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุอุปกรณสรางสรรคงานปน  บรรยายเหตผุล
และวิธีการในการสรางสรรคทัศนศิลป  รูปรางรูปทรงในการออกแบบสิ่งตาง ๆ  แสดงความคดิเห็น
ในงานทัศนศลิปของตนเอง    
                 เหน็คุณคาความสวยงามตามธรรมชาติ  และเกิดความรูสึกชื่นชมธรรมชาติ  และงาน
ทัศนศิลป  ส่ือความหมาย  และความรูสึกจากการรับรูความงามจากงานทัศนศิลป  เกิดความมั่นใจ
ในตนเอง  ยอมรับคําติชมและแกไขขอบกพรอง  เหน็คุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวฒันธรรม
และมีผลตอชีวิตของคนในสงัคม 
 
สาระดนตรี 
                 ศึกษาเรื่องรูปราง  ลักษณะเครื่องดนตรีที่เหน็และไดยินในชีวิตประจําวัน   รูปภาพ  หรือ 
สัญลักษณแทนเสียง  และจงัหวะเคาะ  บทบาทหนาที่ของเพลงที่ไดยนิ  การขับรอง  และการบรรเลง
ดนตรีงาย ๆ  การเคลื่อนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณเพลงทีฟ่ง  การแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับ
เสียงดนตรีเสยีงขับรองของตนเองและผูอ่ืน  การนาํดนตรีไปใชในชีวิตประจําวนัหรอืโอกาสตางๆ  ได



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๘หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

อยางเหมาะสม  ลักษณะเดนและเอกลักษณของดนตรีในทองถิน่  ความสาํคัญ  และประโยชนของ
ดนตรีตอการดําเนนิชีวิตของคนในทองถิ่น 
                 โดยใชวิธีการศึกษา  คนควา  ระบุบอกแสดงรูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะ   
ขับรอง  บรรเลงดนตรี  ฝกรองเพลง  เคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับอารมณเพลง  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัเสียงรองและเสียงดนตรี   
                 เหน็คุณคา  ความสําคัญ  ประโยชน   มีความชื่นชมตอดนตรีและประโยชนของดนตรีใน
ทองถิน่ตอการดําเนนิชีวิตของคนในทองถิ่น  กลาแสดงออก  เห็นความสัมพนัธของการเคลื่อนไหวที่
สอดคลองกับดนตรี  นาํดนตรีไปใชในชีวิตประจําวนัไดอยางเหมาะสม  รวมกิจกรรมดนตรีดวยความ
สนุกสนาน  และเหน็คุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวฒันธรรม 
 
สาระนาฏศิลป 
                 ศึกษาเรื่องการสรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ  ในสถานการณส้ันๆ  การแสดง
ทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป การเปรียบเทยีบบทบาทหนาที่ของผูแสดงและผูชม การ 
มีสวนรวมในกจิกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย  ประโยชนของการแสดงนาฏศิลปในชีวิตประจาํวนั  
การแสดงนาฏศิลปพื้นบานหรือทองถิน่  ลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป   ความ 
สําคัญของการแสดงนาฏศิลป 
                 โดยใชวิธีการศึกษา  คนควา  สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ  แสดงทาทาง
ประกอบเพลง  เปรียบเทียบบทบาทหนาทีข่องผูแสดงและผูชม  เขารวมกิจกรรมนาฏศิลป   
                 เกดิความชืน่ชม  เห็นคุณคา  ความสาํคัญ  และประโยชนของการแสดงนาฏศิลปในชวีิต 
ประจําวนั เหน็ความสัมพนัธของการเคลือ่นไหวที่สวยงามพรอมเพรียง และเหน็คุณคาของนาฏศิลป
ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ  ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖,  ป.๓/๗,  ป.๓/๘,  ป.๓/๙,  ป.๓/๑๐ 
ศ  ๑.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒    
ศ  ๒.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖,  ป.๓/๗ 
ศ  ๒.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒  
ศ  ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕   
ศ  ๓.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓  
รวมทัง้หมด  ๒๙  ตัวชี้วัด 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๙หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ง  ๑๓๑๐๑  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาวิเคราะหวิธีการและประโยชนของการทํางาน  เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
และทํางานใหเกิดผลอยางเปนขั้นตอน  ตามกระบวนการทํางาน  การใชวัสดุอุปกรณ  และเครื่องมือ
ใหเหมาะสม  ตรงกับลักษณะงาน  ชวยใหประหยัดและปลอดภัย  การทํางานอยางเปนขั้นตอนตาม
กระบวนการทาํงาน ดวยความสะอาด รอบคอบและอนุรักษส่ิงแวดลอม เปนคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการทํางาน  การสรางของเลนหรือของใชอยางเปนขั้นตอน  ต้ังแตกําหนดปญหา  หรือความ
ตองการ  รวบรวมขอมูล  ออกแบบโดยถายทอดความคิด  เปนภาพราง  ๒  มิติ  กอนลงมือสรางและ
ประเมินผล  ทาํใหผูเรียนทาํงานอยางเปนกระบวนการเรยีนรูเร่ืองภาพราง  ๒  มิติ  หรือภาพ  ๒  มิติ  
ประกอบดวย  ดานกวาง  ดานยาว  เปนการถายทอดความคิด  หรือจนิตนาการ  การเลือกใชส่ิงของ
เครื่องใชอยางสรางสรรค  เปนการเลือกสิง่ของเครื่องใชที่เปนมิตรกับชีวิต  สังคม ส่ิงแวดลอม  การ
นําสิง่ของเครือ่งใชกลับมาใชซ้ํา  เปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด  ศึกษาขั้นตอนการคนหาขอมูล
ประกอบดวย  การกําหนดหวัขอที่ตองการคนหา  การเลือกแหลงขอมูล  การเตรียมอุปกรณ  การ
สรุปผล  จนถงึขั้นตอนการนาํเสนอไดหลายลักษณะตามความเหมาะสม  นอกจากนั้นยังตองศกึษา
วิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 โดยใชกระบวนการศึกษาวิเคราะห การคิด การสรุป การอธิบาย การปฏิบัติทักษะ การ 
จําแนกการนําเสนอ  การแกปญหา  นําความรูความคิดไปใชในการเรียนรู  สามารถนาํไปประยุกตใช
ในชีวิตประจาํวันไดอยางสรางสรรค 
                 เหน็คุณคาและมเีจตคติที่ดีตอความรักชาติ รักความเปนไทย มีความมุงมั่นในการทํางาน  
รูจักใฝรูใฝเรียน สรางวนิัยในตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต ใชชีวิตอยางพอเพยีง มจีิตสาธารณะและ  
มีคุณธรรม  คานิยมที่เหมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง  ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ง  ๒.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ง  ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒  
ง  ๔.๑    
รวม  ๘  ตัวชี้วดั 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๐หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

อ  ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 คําสั่ง คําขอรอง คํา สะกด คํา กลุมคํา ประโยค ภาพ สัญลักษณ บทสนทนา นทิาน 
ความตองการ ขอมูลเกี่ยวกบัตนเอง เพื่อน ประเภทคําศัพท บุคคล สัตว ส่ิงของเรือ่งใกลตัว ความ 
คิดเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองตาง ๆ คําศัพท มารยาทสงัคม วฒันธรรม วันสําคัญ อักษร คําศัพทที่เกี่ยวกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  สถานการณในหองเรียน  ประเพณีวัฒนธรรม 
                 ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง การอานออกเสียง คํา สะกดคํา กลุมคํา ประโยค ถูกตอง
ตามหลกัการออกเสียง  เลอืกระบุ  ภาพ  สัญลักษณ  ตรงตามความหมาย  ตอบคําถามจากการฟง  
บทสนทนา  นิทานงาย ๆ  พูดโตตอบ  ส่ือสารระหวางบุคคลตามแบบที่ไดฟง  ใชคําสั่ง  คําขอรอง  
บอกความตองการของตนเอง  เพื่อน  แสดงความคิดเห็นเรื่องใกลตัว  พูดทาํทาประกอบ  มารยาท
สังคม   วัฒนธรรมของเจาของภาษา  บอกช่ือคําศัพท  เกี่ยวกับเทศกาล  วันสาํคัญ  เขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม  บอกความแตกตางของเสยีง  ตัวอักษร  คํา  กลุมคํา  ประโยคตาง ๆ  ของ
ภาษาตางประเทศกับภาษาไทย  บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  ฟง  พูดใน
สถานการณในหองเรียน  ใชภาษาตางประเทศรวบรวมคําศัพทเกี่ยวกบัประเพณีวฒันธรรม 
                 ผูเรียนมทีักษะทีดี่ในการฟง  พดู  อาน  เขียนภาษาอังกฤษ  มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ  
มีความกระตือรือรน ใฝรูใฝเรียน มวีินยั ต้ังใจทํางาน รักและหวงแหนในศิลปวฒันธรรมของตน รัก
ชาติ  ศาสน  กษัตริย  รูจกันําความรูไปใชในชีวิตประจาํวนัไดอยางเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
ต  ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔   
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,  ป.๓/๓   
ต  ๒/๒  ป.๓/๑   
ต  ๓.๑  ป.๓/๑   
ต  ๔.๑  ป.๓/๑   
ต  ๔.๒  ป.๓/๑  
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๑หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ท  ๑๓๒๐๑  การอาน  ๓ 
รายวิชาเพิม่เติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 อานออกเสียง  และบอกความหมายของคํา  คําคลองจอง  ขอความ  และบทรอยกรอง
งาย ๆ  การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ  การอานหนังสือตามความสนใจ  อานขอเขียนเชงิอธบิาย
และปฏิบัติตามคําสั่ง  อธิบายความหมายของคํา  และขอความที่อาน ต้ังคําถามและตอบคําถามเชงิ
เหตุผลเกี่ยวกบัเร่ืองที่อาน  ลําดับเหตุการณ  และคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน  โดยระบุเหตุ
ประกอบ  สรุปความรู  และขอคิดจากเรื่องที่อาน 
                 โดยใชกระบวนการอาน  สรางความรูและความคิดเพื่อไปใชในชีวิตประจาํวนั  มนีิสัยรัก
การอาน  มีมารยาทในการอาน  เพื่อการสือ่สารการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๒หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ก  ๑๓๑๐๑  ลูกเสือ  ๓ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 เปดประชุมกอง  ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรม  โดยใหศึกษา
วิเคราะห  วางแผนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานโดยเนนระบบหมู  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชมุ
กอง 
                 เตรียมลูกเสือสํารอง นยิายเรื่องเมาคล ีประวติัการเริ่มกิจการลกูเสือสํารอง การทาํความ
เคารพเปนหมู การทําความเคารพเปนรายบุคคล การจับมือซาย ระเบียบแถวเบื้องตน คําปฏิญาณ 
กฎ  และคติพจนของลูกเสือสํารอง 
                 ลูกเสือดาวดวงที่ ๓ อนามยั ความสามารถในเชิงทักษะ การสํารวจ การคนหาธรรมชาต ิ
ความปลอดภยั บริการ ธงและประเทศตางๆ การฝมือ กิจกรรมกลางแจง การบันเทิง การผูกเงือ่น  
คําปฏิญาณ  กฎ  และคติพจนของลกูเสือสํารอง 
                 เพือ่ใหมีความรูความเขาใจในกจิกรรมลูกเสือ  สามารถปฏบัิติตามคําปฏิญาณ  กฎและ
คติพจนของลกูเสือสํารอง  มีนิสัยในการสังเกตจดจํา  มคีวามราเรงิแจมใส  มีระเบยีบวินยั  ประหยัด  
ซื่อสัตยสุจริต อดทน เสียสละ ชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนได เปนผูนาํและผูตามที่ดี สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  สนใจและอนรัุกษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ก  ๑๓๑๐๒  แนะแนว  ๓ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับรู  ความตองการ  และความรูสึกของตนเอง  การรูจัก
จุดเดนจุดดอยของตนเอง  การรูความสนใจ  ความถนดั  มีความภาคภูมิใจในตนเองและชื่นชมผูอ่ืน   
การรูและเขาใจความตองการ  ปญหาของตนเอง  ความสามารถในการสื่อความรูสึก  ใหผูอ่ืนไดรับรู
การแสดงออกของอารมณที่เหมาะสมกับวยั  การเปนผูใหและผูรับที่ดี  ความสามารถในการทาํงาน
และอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และแกปญหางาย ๆ  ของตนเอง  ความสามารถเลือกในการ
ใชขอมูลใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติที่ดีตออาชีพจุจริต  มีคานิยมที่ดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีจติสํานึก  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  และครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๔หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธบิายรายวชิา 
หลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑   
ชัน้ประถมศกึษาปที ่๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๕หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ท  ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๑๖๐  ชัว่โมง 
                 ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง  อธิบายความหมายของคํา  ประโยคและ
สํานวนจากเรือ่งที่อาน  อานเรื่องสัน้ ๆ  ตามเวลาทีก่ําหนด  และตอบคําถามจากเรื่องที่อาน  แยกขอ 
เท็จจริง และขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน โดยระบเุหตุผลประกอบ  
สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อาน เพื่อนําไปใชในชวีติประจําวนั เลือกอานหนังสือที่มีคุณคาตาม
ความสนใจอยางสม่าํเสมอ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน  มีมารยาทในการอานฝกคัด
ลายมือ  ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  โดยใชคําไดถูกตอง  ชัดเจน  และ
เหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิด  เพื่อใชพัฒนางานเขียน  เขียนยอความ
จากเรื่องสัน้ ๆ  เขียนจดหมายถงึเพื่อนและมารดา  เขียนบนัทกึ  และเขียนรายงานจากการศึกษา
คนควาเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น  เขียนเรื่องตามจนิตนาการ มีมารยาทในการเขียนฝก
ทักษะการฟง  การดูและการพูด  จําแนกขอเท็จจริง  และขอคิดเห็นเรื่องที่ฟงและด ู พูดสรุปจากการ
ฟงและด ู  พูดแสดงความรู  ความคิดเหน็และความรูสึกเกี่ยวกับเร่ืองทีฟ่งและด ู  ต้ังคําถามและตอบ
คําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและด ู  พดูรายงานเรื่องหรือประเด็นทีศึ่กษาคนควาจากการฟง  การ
ดูและการสนทนา  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูดฝกเขียนตามหลกัการเขียน  เขียนสะกดคํา
และบอกความหมายของคาํในบริบทตาง ๆ  ระบุชนิด  และหนาที่ของคําในประโยค  ใชพจนานกุรม
คนหาความหมายของคาํ แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา แตงบทรอยกรองและคําขวัญ บอก
ความหมายของสํานวน  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได 
                 ระบุขอคิดจากนทิานพืน้บานหรอืนิทานคติธรรม อธิบายขอคิดจากการอาน เพื่อนําไปใช
ในชีวิตจริง  รองเพลงพืน้บาน  ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด  และบทรอยกรองที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ 
                 โดยใชกระบวนการอาน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการ
กลุม  กระบวนการคิดวิเคราะหและสรุปความ  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  กระบวนการ
ส่ือความ  กระบวนการแกปญหา  การฝกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทกึ  การตั้งคําถาม  ตอบคําถาม  ใช
ทกัษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเหน็ กระบวนการสรางความคิดรวบยอด เพื่อให
เกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ส่ือสารไดถูกตอง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณคาของการ
อนุรักษภาษาไทยและตัวเลขไทย  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชวีิตประจําวนัไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท  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 
ท  ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘ 
ท  ๓.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖ 
ท  ๔.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗ 
ท  ๕.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔  
รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ค  ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๑๖๐  ชัว่โมง 
                 ศึกษา ฝกทกัษะการคิดคํานวณ ฝกแกโจทยปญหาในเรื่องการเขียนและอานสัญลกัษณ 
ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตวัหนังสือแสดงจาํนวนนับ  ศูนย  เศษสวน  และทศนิยมหนึ่ง
ตําแหนง  การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายเปรียบเทียบและเรียงลําดับ  จาํนวนนับ  และ
ศูนย เศษสวน และทศนิยมหนึง่ตําแหนงหลกั และคาของเลขโดดในแตละหลักของจํานวนนับ การ
บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  จํานวนนับและศนูย  การวิเคราะหและแสดงวิธี
หาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจาํนวนนับและศูนย  การบวกและลบเศษสวน
ที่มีสวนเทากนัการบอกความสัมพนัธของหนวยการวัดความยาว นํ้าหนัก ปริมาตรหรือความจ ุหนวย
การชั่ง  หนวยการตวง  และหนวยเวลา  หาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  หนวยเวลา  บอกเวลาบน
หนาปดนาฬกิา  เปนนาฬิกาและนาท ี อานและเขียนเวลาโดยใชจุด  และบอกระยะเวลา  คาดคะเน 
ความยาว  นํา้หนกั  ปริมาตรหรือความจ ุ แกโจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  
เงิน  และเวลาอานและเขียน  บันทกึรายรบั  รายจาย  บันทกึกิจกรรม  หรือเหตุการณที่ระบุเวลาและ
การอานตารางเวลา  บอกชนิดของมุม  ชือ่มุม  สวนประกอบของมุม  และเขียนสัญลักษณแทนมมุ  
เสนตรงหรือสวนของเสนตรงคูใดขนานกัน พรอมทั้งใชสัญลักษณแสดงการขนาน สวนประกอบของ
รูปวงกลม  (จุดศูนยกลาง  รัศมี  เสนผานศูนยกลาง  เสนรอบวง  หรือเสนรอบรูปวงกลม)  รูปใดหรือ
สวนใดของสิง่ของมีลักษณะเปนรูปส่ีเหลีย่มมมุฉาก  และจําแนกไดวาเปนรูปส่ีเหลีย่มจัตุรัส  หรือรูป
ส่ีเหลี่ยมผนืผา  บอกวารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเปนรูปที่มีแกนสมมาตร  บอกจาํนวนแกนสมมาตร  
การประดิษฐลวดลาย  โดยใชรูปเรขาคณิต  บอกจํานวน  และความสมัพันธในแบบรูปของจํานวนที่
เพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเทากนั แบบรูปของรูปเรขาคณิตตามทีก่ําหนดให การรวบรวม จําแนกขอมูล
เกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั  จากแหลงเรียนรูในทองถิ่น  อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแทง  และตาราง  เขยีนแผนภูมิรูปภาพ  และแผนภูมิแทง 
                 กจิกรรมการเรียนรูเปนการเนนจัดประสบการณ  จัดกิจกรรมกลุม  หรือเกม  ใหผูเรียนมี
สวนรวมในการสรางความคิดรวบยอด  วธิีการที่หลากหลาย  นําประสบการณ  ความคิด  เศรษฐกิจ
พอเพยีง  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  
ที่ไดนําไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ  และใชคณิตศาสตรประจําวนัอยางสรางสรรค ไดอยางเหมาะสม 
ใหเหตุผลประกอบการตัดสนิใจ สรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร
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ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ  ในคณติศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
                 เพือ่ใหมีความคิดรวบยอด มทีักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ 
คิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
มาตรฐาน/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
ค  ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒  
ค  ๑.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓  
ค  ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔  
ค  ๒.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓  
ค  ๓.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕ 
ค  ๓.๒  ป.๔/๑  
ค  ๔.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒ 
ค  ๕.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓  
ค  ๖.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖ 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
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ว  ๑๔๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาวิเคราะหลักษณะและหนาที่ของทอลําเลียง  ปากใบของพืช  ปจจัยที่สําคัญตอการ
เจริญเติบโต และการสังเคราะหดวยแสงของพืช บอกการตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกของ
พืช  พฤติกรรมการตอบสนองตอส่ิงเราของสิ่งมีชวีิตบริเวณโรงเรียนและชุมชน  การเคลื่อนที่ของแสง  
การสะทอนแสงและการหักเหของแสง  การเปลี่ยนแปลงพลงังานแสงเปนพลงังานไฟฟา  และการนํา 
ไปใชประโยชน  การกระจายของแสงสีขาว  การเกิดดนิ  ชนิด  และสมบัติของดิน  ระบบสุริยะ  
                 โดยใชการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  
อภิปราย  การสืบเสาะความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความ 
เขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม  คานิยมที่เหมาะสม  รูจักใช  ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ว  ๕.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖ 
ว  ๖.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒ 
ว  ๗.๑  ป.๔/๑ 
ว  ๘.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘ 
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
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ส  ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนเครื่องยดึเหนีย่วจิตใจ เปนศนูยรวมการ
ทําความดีและพัฒนาจิตใจ  เชน  ฝกสมาธ ิ  สวดมนต  เปนสถานที่ประกอบศาสนพิธีและเปนแหลง
ทํากจิกรรมทางสังคม  ความสําคัญของสถานทีท่างศาสนา  ทบทวนพุทธประวัติ  เกี่ยวกับการตรสัรู  
การประกาศธรรม  ไดแก  โปรดชฏิล  โปรดพระเจาพิมพสิาร  พระอัครสาวก  แสดงโอวาทปาฏิโมกข 
พระอุรุเวลกัสสปะ  กุฏิทูสกชาดก  มหาอกุกุสชาดก  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระ
บรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระรัตนตรัย ศึกษาหลกัธรรม ศรัทธา ๔ พทุธ 
คุณ  ๓  หลักกรรม  หลกัไตรสิกขา  โอวาท  ๓  เบญจศลี  ทุจริต  ๓  เบญจธรรม  สุจริต  ๓  พรหม
วิหาร  ๔  กตญัูกตเวทีตอประเทศชาต ิ  มงคล  ๓๘  การบริหารจิตและเจริญปญญา  พุทธศาสน
สุภาษิต  ตัวอยางการกระทําความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว  ในโรงเรียนและชุมชน การ
สวดมนตไหวพระสรรเสริญ  คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา  ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปญญา  วิธีปฏิบัติของการบริหารจิต  และเจริญปญญา  การยืน  การเดนิ  การนั่ง  และการนอน
อยางมีสติ  การกําหนดรูความรูสึกเมื่อตาเปนรูป  หฟูงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ล้ิมรส  กายสัมผัสส่ิงที่มา
กระทบ  ใจรับรูธรรรมารมณ  มีสมาธิในการฟง  การอาน  การคิด  การถามและการเขียน  หลักธรรม
เพื่อการอยูรวมกันอยางสมานฉนัท  ศึกษาประวัติศาสดา  พระพุทธเจา  มุฮัมมัด  พระเยซ ู  ความรู
เบื้องตน  และความสาํคัญของศาสนสถาน  การแสดงความเคารพตอศาสนสถาน  การบาํรุงรักษา  
ศาสนสถาน  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระภิกษุ  การยนื  การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสมใน
โอกาสตาง ๆ  การอาราธนาศีล  การอาราธนาธรรม  การอาราธนาพระปริตร  ระเบียบพิธี  และการ
ปฏิบัติตนในวนัธรรมเสวนะ  การศึกษาเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน  เชน  
การรณรงคการเลือกตั้ง  แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน  เชน  อนรัุกษส่ิงแวดลอม  
สาธารณสมบติั โบราณวัตถุและโบราณสถาน การพฒันาชมุชน การเปนผูนําและผูตามที่ดีบทบาท  
และความรับผิดชอบของผูนาํบทบาท  และความรับผิดชอบของผูตามหรือสมาชกิ  การทาํงานกลุม
ใหมีประสิทธภิาพและประโยชนของการทาํงานเปนกลุม  สิทธิพืน้ฐานของเด็ก  เชน  สิทธทิี่จะมีชวีติ  
สิทธทิี่จะไดรับการปกปอง  สิทธทิี่จะไดรับการพัฒนา  สิทธทิี่จะมีสวนรวม วฒันธรรมในภาคตาง ๆ  
ของไทยที่แตกตางกนัเชน  การแตงกาย  ภาษา  อาหาร  ปญหาและสาเหตุของการเกดิความขัดแยง
ในชีวิตประจาํวัน แนวทางการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวธิี อํานาจอธิปไตย ความสาํคัญของ
การปกครอบตามระบอบประชาธิปไตย  บทบาทหนาทีข่องพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง  ทั้งกอน
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การเลือกตั้ง  ระหวางเลือกตั้ง  หลังการเลือกตั้ง  สถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทย  ความสําคัญ
ของสถาบนัพระมหากษัตริยในสังคมไทย  การศึกษาเกี่ยวกับสินคาและบริการที่มอียูหลากหลายใน
ตลาดที่มีความแตกตางดานราคาและคณุภาพ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการที่มมีาก  
ข้ึนอยูกับผูซื้อ ผูขายและตัวสินคา เชน ความพึงพอใจของผูซื้อ ราคาสินคา การโฆษณา คุณภาพ
ของสนิคา  สิทธิพืน้ฐานของผูบริโภคสินคาและบริการทีม่ีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  หลักการและ
วิธีการเลือกบริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพยีง  การประยุกตใชปรัชญากิจเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดํารงชวีิต  เชน  การแตงกาย  การกนิอาหาร  การใชจาย  อาชีพ  สินคาและบรกิารตาง ๆ  ทีผ่ลิต
ในชุมชน  การพึ่งพาอาศัยกนัภายในชุมชนทางดานเศรษฐกิจ  เชน  ความสัมพันธระหวางผูซื้อผูขาย  
การกูหนีย้ืมสิน  การสรางความเขมแข็งใหชุมชนดวยการใชส่ิงของทีผ่ลิตในชุมชน  ความหมาย  และ
ประเภทของเงนิ  หนาทีเ่บื้องตนของเงินในระบบเศรษฐกิจ  สกุลเงนิสําคัญที่ใชในการซื้อขาย  แลก 
เปลี่ยนระหวางประเทศ การศึกษาแผนที่/ภาพถาย ลักษณะทางกายภาพของจงัหวดัตนเองตําแหนง 
ระยะทางและทิศของทรพัยากรและสิ่งตางๆ  ในจงัหวัดของตนเอง  แผนที่แสดงความสัมพันธของส่ิง
ตาง ๆ  ที่มีอยูในจังหวัด  ลักษณะทางกายภาพ  (ภูมิลักษณหรือภูมปิระเทศและภูมิอากาศ)  ทีม่ีผล
ตอสภาพของสังคมของจังหวัด สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนที่สงผลตอการดําเนนิชวีิตของ
คนในจงัหวัด  เชน  ลักษณะบาน  อาหาร  การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอมในจังหวดั  และผลที่เกดิ
จากการเปลี่ยนแปลง เชน การตั้งถิน่ฐาน การยายถิ่น การอนุรักษส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ  
ในจังหวัด 
                 โดยการสังเกต ศึกษาคนควา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมขอมูล สืบคน 
ขอมูล สรุปใจความสาํคัญ เปรียบเทียบกระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม 
และกระบวนการแกปญหา 
                 เพือ่ใหตระหนกัเห็นคุณคาประโยชน  ภูมิใจ  ชื่นชม  ยอมรับเสนอแนวทางปฏิบัติ  ปฏิบัติ
ตน ในการทําความด ี เพื่อเปนหลกัในการดําเนินชีวิตของตนเอง เพื่อการบริหารจิตและเจริญปญญา
ของศาสนาทีต่นนับถือ ศีลธรรม จริยธรรม คานยิมทีดี่งาม บังคับจิตของตนเองได เขารวมศาสน   
พิธี  พธิีกรรมในวนัสําคัญทางศาสนาดวยความเต็มใจ  และมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส  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 
ส  ๑.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
ส  ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕ 
ส  ๒.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๒หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๓.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
ส  ๓.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒  
ส  ๕.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
ส  ๕.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
รวม  ๓๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใชชวงเวลาเปนทศวรรษ  ศตวรรษและสหัสวรรษ 
เกณฑการแบงยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตรของมนษุยชาต ิ  ที่แบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตร  
และสมัยประวติัศาสตร  รวมทั้งสมัยในการศึกษาประวติัศาสตรไทย  สมัยกอนสุโขทัย  สมยัสุโขทัย  
สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี  และสมัยรัตนโกสินทร  ตัวอยางการใชชวงเวลาในเอกสารตาง ๆ  โดยใช
ทักษะการอาน  การสํารวจ  การวเิคราะห  การคํานวณ  เพื่อใหใชชวงเวลาในการบอกเลาเรื่องราวที่
มีความเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา  และยุคสมัยไดอยางถกูตอง  และเขาใจเหตกุารณที่เกิดขึ้นตาม
ชวงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรศึกษา  ลักษณะสาํคญัและเกณฑการจาํแนกแยก 
แยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร  ที่ใชในการศึกษาความเปนมาของทองถิน่เปนหลกัฐานชั้น 
ตน  และหลกัฐานชั้นรองอยางงาย ๆ  รวมทัง้รูจักตัวอยางของหลกัฐานที่พบในทองถิ่นที่ใชในการ 
ศึกษาความเปนมาของทองถิน่ตน โดยใชทกัษะการสํารวจ การวิเคราะห การตรวจสอบขอมูล การ
จําแนก  การตีความ  เพื่อฝกทักษะการสืบคนขอมูลดวยวธิีการทางประวัติศาสตร  โดยใชหลักฐาน
และแหลงขอมูลที่เกีย่วของ 
                 ใชหลักฐานทางประวัติศาสตรในการศึกษา  การตั้งหลักแหลง  และการพัฒนาการของ
มนุษยชาติในสมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสังเขป รูจักอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  
เชน  ทวารวดี  ศรีวิชัย  ละโว  ตามพรลิงค  เปนตน  ศึกษาตัวอยางหลักฐานทางประวัติศาสตรทีพ่บ
ในทองถิน่  ทีแ่สดงการพฒันาการของมนษุยชาติในดินแดนไทย  
                 โดยใชทักษะการสํารวจ  การวิเคราะห  การตีความ  การสรุปความ  เพื่อใหเขาใจพัฒนา 
การของมนุษยชาติ  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจากอดีตจนถงึปจจุบัน  โดยใชหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรในทองถิน่ศึกษา และพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทยัโดยสังเขป ในเรื่องเกี่ยวกับการ
สถาปนาอาณาจักร  พัฒนาทางการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคล
สําคัญสมัยสุโขทัย  เชน  พอขุนศรีอินทราทิตย  พอขุนรามคําแหงมหาราช  พระมหาธรรมราชาที ่ ๑   
(พระยาลิไท)  และภูมิปญญาไทยในสมัยสโุขทัยที่นาภาคภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษ  ซึง่เปนผล
ใหอุทยานประวัติศาสตรในสมัยสุโขทยั และศรีสัชนาลัยไดรับการยกยองเปนมรดกโลก โดยใชทกัษะ
การอาน การสํารวจ การสบืคน การวิเคราะห การตีความ เพื่อเขาใจความเปนมาของชาติไทยสมัย
สุโขทัย รวมทัง้วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทยั เกดิความรัก  และ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๔หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ความภูมิใจในความเปนไทย ตระหนักถึงความพากเพยีรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ไดปกปองและ
สรางสรรคความเจริญใหบานเมือง  ตกเปนมรดกทางวฒันธรรมสืบตอถึงปจจุบัน 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส  ๔.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
ส  ๔.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒  
ส  ๔.๓  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
รวม  ๘  ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๕หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พ  ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาการเจริญเติบโตและพฒันาการตามวัย ความสําคญั การดูแล กลามเนื้อ กระดูก 
และขอตอ  ครอบครัว  เพศ  การปฏิบัติตนตามประเพณีไทย  ทกัษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสม 
ผสานและใชอุปกรณประกอบ  การกายบริหารประกอบจงัหวะ  เกมเลยีนแบบและกจิกรรมแบบผลัด  
กีฬาไทย  กฬีาสากล  ** กฬีาและการละเลนพืน้บาน**  กิจกรรมนนัทนาการ  การเลนกฬีา  และการ
ออกกําลงักาย กฎกติกาขอตกลงของการเลนกฬีา ส่ิงแวดลอมกับสุขภาพ อารมณ ความรูสึก การ 
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ  สมรรถภาพทางกาย  ยา  การปฐมพยาบาล  บุหร่ี  สุรา  
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธบิาย การจาํแนก  
เปรียบเทยีบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มคีวามสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  ปฏิบัติตนในการใชทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูดานสุขภาพรางกาย การออกกําลังกาย และเลนกฬีา ไปใช
ในชีวิตประจาํวัน  เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณ  ทั้งทางรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และสติ 
ปญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค   
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ  ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
พ  ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓   
พ  ๓.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
พ  ๓.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒ 
พ  ๔.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
พ  ๕.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
หมายเหต ุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ศ  ๑๔๑๐๑  ศิลปะ  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
สาระทัศนศิลป 
                 ศึกษาเรื่อง  รูปลักษณะของรปูราง  รูปทรงในธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  และงานทัศนศิลป   
อิทธิพลสวีรรณะอุนและสีวรรณะเย็นทีม่ตีออารมณของมนษุย  ทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ  ในธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม  และงานทัศนศิลป  โดยเนนเรื่องเสน  สี  รูปราง  รูปทรง  พืน้ผิว  และพื้นที่วาง  ทักษะ
พื้นฐานในการใชวัสดุ  อุปกรณในทองถิ่นสรางสรรคงานพิมพภาพ  ภาพปะติด  และงานวาดภาพ
ระบายส ี  การบรรยายลักษณะของภาพโดยเนนเรื่องการจัดระยะ  ความลึก  น้าํหนกัและแสงเงาใน
ภาพ  การวาดภาพระบายสีโดยใชสีวรรณะอุนและสวีรรณะเย็นถายทอดความรูสึกและจินตนาการ  
การเปรียบเทยีบความคิด  ความรูสึกทีถ่ายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอื่น  การ
เลือกใชวรรณะสีถายทอดอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป  งานทัศนศิลปในวัฒนธรรม
ทองถิน่และวฒันธรรมตาง ๆ     
                 โดยใชวิธีการศึกษาคนควา เปรียบเทียบ อภิปราย จําแนก บรรยาย  ฝกทักษะพื้นฐาน  
ในการใชวัสดุ  อุปกรณในทองถิ่นสรางสรรคงานพิมพภาพปะติดและวาดภาพระบายสี   ฝกบรรยาย
ลักษณะภาพ  โดยเนนเรื่องระยะ ความลกึ  น้าํหนัก  และแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสีโดยใชสี
วรรณะอุนและสีวรรณะเยน็ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ  เปรียบเทยีบความคิด  ความรูสึกที่
ถายทอดผานงานทัศนศิลป  เลือกใชสีเพื่อถายทอดอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนคติ   
                 เหน็คุณคาความสวยงามตามธรรมชาติและเกิดความรูสึกชื่นชมธรรมชาติ งานทัศนศลิป   
ส่ือความหมาย  และแสดงความรูสึกจากการรับรูความงามจากงานทศันศิลป  เกิดความมัน่ใจในตน 
เอง  ยอมรับคําติชมและแกไขขอบกพรอง  เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 
 
สาระดนตรี 
                 ศึกษาเรื่องโครงสรางของบทเพลง  ประเภทเครื่องดนตรทีี่ใชในเพลงทีฟ่ง  การเคลือ่นที่
ข้ึน-ลงงาย ๆ  ของทํานอง  รูปแบบจังวะ  และความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟง  การอาน  เขียนโนต
ดนตรีไทยและสากล  การรองเพลงในบนัไดเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง  การใช  การเก็บดูแลรักษา
เครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัย  ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง  แหลงที่มาและความ 
สัมพันธของวถิีชีวิตไทย  ทีส่ะทอนในดนตรี  และเพลงทองถิน่  ความสําคัญในการอนุรักษ  สงเสริม
วัฒนธรรมทางดนตรี 
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                 โดยใชวิธีการศึกษาคนควา  บอก  ระบุ  อานและเขียนโนตดนตรีไทยและสากล  จาํแนก
เครื่องดนตรีทีใ่ชในเพลงทีฟ่ง  รองเพลง  โดยใชชวงเสียงที่เหมาะสมกบัตนเอง  เลนเครื่องดนตรีและ
เก็บรักษาเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัย  วิเคราะหความหมายของเพลง  
                 เหน็คุณคา  ความสําคัญ  ประโยชน  มีความชื่นชมตอดนตรีและเห็นประโยชนของดนตรี
ทองถิน่ตอการดําเนนิชีวิตของคนในทองถิ่น  กลาแสดงออกรวม  กิจกรรมดนตรีดวยความสนุกสนาน  
และเห็นความสําคัญในการอนุรักษ  และคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม   
 
สาระนาฏศิลป 
                 ศึกษาเรื่องทกัษะพื้นฐานทางนาฏศิลปและการละคร  ทีใ่ชส่ือความหมาย  และอารมณ  
การใชภาษาทาและนาฎยศัพท  หรือศัพททางการละครงาย ๆ  ในการถายทอดเรื่องราว  การเคลือ่น 
ไหวในจงัหวะตาง ๆ  ตามความคิดของตน  การแสดงนาฏศิลปเปนคูและหมู  การละเลนในทองถิ่น 
การเลาสิง่ทีช่ืน่ชอบในการแสดง  โดยเนนจุดสําคัญของเรื่องและลักษณะเดนของตัวละคร  ประวัติ
ความเปนมาของนาฏศิลป  หรือชุดการแสดงอยางงายๆ  การเปรียบเทยีบการแสดงนาฏศิลปกับการ
แสดงที่มาจากวัฒนธรรมอืน่  ความสําคญัของการแสดงความเคารพในการเรียนและแสดงนาฏศิลป  
                 โดยใชวิธีการศึกษา  คนควา   ระบุ  วิเคราะห  อธบิาย  เปรียบเทียบ  แสดงภาษาทาและ
นาฏยศพัท  ใชภาษาทาและนาฏยศพัทประกอบเพลง  เคลื่อนไหวในจังหวะตางๆ  ตามความคิดของ
ตนเอง  การละเลนในทองถิน่  แสดงนาฏศิลปประเภทคูและหมู  เปรียบเทยีบการแสดงนาฏศิลปกับ
การแสดงทีม่าจากวฒันธรรมอื่น ๆ  เขารวมกิจกรรมนาฏศิลป   
                 เกดิความชืน่ชม  เห็นคุณคา  ความสําคัญ  และประโยชนของการแสดงนาฏศิลป  เห็น
ความสัมพันธของการเคลื่อนไหวที่สวยงามพรอมเพรยีงและเห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม  คุณคาการรักษาการละเลนในทองถิน่  และสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทย  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ  ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘,  ป.๔/๙   
ศ  ๑.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒   
ศ  ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗   
ศ  ๒.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒   
ศ  ๓.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕   
ศ  ๓.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔   
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
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ง  ๑๔๑๐๑  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาวิธีการทาํงานใหบรรลุตามเปาหมาย  เปนการทาํงานตามลําดับอยางเปนขัน้ตอน
ตามกระบวนการทาํงานในเรื่องการดูแลรักษาของใชสวนตัว การจัดตูเสื้อผา โตะเขยีนหนงัสือ และ
กระเปานักเรียน  การปลูกไมดอกหรือไมประดับ  การซอมแซมอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใช  การ
ประดิษฐของใช  ของตกแตงจากใบตองและกระดาษ  การจัดเก็บเอกสารสวนตัว  มารยาทในการ
ปฏิบัติตน  เชน  การตอนรับบิดามารดา  หรือผูปกครองในโอกาสตางๆ  การรับประทานอาหาร  การ
ใชหองเรียน  หองน้ําและหองสวม  การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  รูหนาที่
ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน  กลองดิจิตอล  สแกนเนอร  และแผนซีดี  เขาใจและรูหลัก 
การทาํงานเบือ้งตนชองคอมพิวเตอร  การจัดประเภทของอุปกรณคอมพิวเตอรตามหลักการทาํงาน
เบื้องตน  เชน  เมาส  ซีพยีู  จอภาพ  ลําโพง  เครื่องพิมพ  ประโยชนจากการใชงานคอมพวิเตอรใน
การสรางงาน เชน จัดทาํรายงาน สรางงาน นําเสนอ ใชในการติดตอส่ือสาร เชน สงอีเมล คนหา
ขอมูล  ศึกษาบทเรียน ใชเพือ่ความบนัเทงิ  เชน  เลนเกม  ฟงเพลง  รองเพลง  ดูภาพยนตร  โทษจาก
การใชงานคอมพิวเตอรตอรางกายและตอสังคม รูจักประเภทซอฟตแวร ไดแก ซอฟตแวรระบบและ
ซอฟตแวรประยุกต การใชงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเบื้องตน เชน การสราง ลบ เปลี่ยนชือ่  
ยายแฟม  และโฟลเดอร  การใชโปรแกรมกราฟกขั้นพืน้ฐาน  เชน  การวาดภาพ  การระบายส ี การ
พิมพขอความ  การสรางภาพหรือชิ้นงาน  โดยใชโปรแกรมกราฟกในการวาดภาพประกอบการเลา
นิทาน  ความหมายและความสําคัญของอาชีพ 
                 อธิบายเหตุผลการทํางานใหบรรลุเปาหมายตามลําดับอยางเปนขั้นตอน  ทักษะกระบวน 
การทาํงาน  บอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ  บอกหลักการทาํงานเบื้องตนของ
คอมพิวเตอร  บอกประโยชนและโทษจากการใชงานคอมพิวเตอร  มีทักษะในการใชระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน  มีทกัษะในการใชโปรแกรมกราฟกสรางภาพ  ชิน้งานจากจินตนาการ  
อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 
                 มคุีณธรรมในการทํางานในดานความขยนั  อดทน  รับผิดชอบ  และซือ่สัตย  ไมคัดลอก
ผลงานของผูอ่ืน  ใชคําสุภาพและไมสรางความเสยีหายใหแกผูอ่ืน  ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ
ทํางาน  ใชพลงังานและทรัพยากรในการทาํงานอยางประหยัดและคุมคา    
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง  ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
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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  ๑๐  ตัวชี้วัด 
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อ  ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 คําสั่ง  คําขอรอง  คําแนะนาํ  คําขออนุญาต  คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ  ภาพ  
สัญญลักษณ  เครื่องหมาย  ขอความสัน้ ๆ  นิทานงาย ๆ   ความตองการของตนเอง  ขอมูลเกีย่วกับ
ตนเอง  เพื่อนและครอบครัว  ความรูสึกของตนเอง  ความสัมพันธ  ความคิดเห็นสิง่ตาง ๆ  ที่ใกลตัว  
มารยาททางสงัคม  วัฒนธรรมของเจาของภาษา  เทศกาลวันสาํคัญ  งานฉลอง  กิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรม  ความแตกตางของเสยีง  อักษร  คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ  เทศกาล  และงาน
ฉลอง  วัฒนธรรม  คําศัพทที่เกีย่วของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  สถานการณในหองเรียน  และ
สถานศกึษา   สถานทีท่องเทีย่ว 
                 โดยการปฏิบัติตามคําสัง่  คําขอรอง  และคําแนะนาํ  การขออนุญาต  การอานออกเสียง  
คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ  การพูดตอบคําถาม  การอานประโยค  สนทนา  พูดโตตอบระหวาง
บุคคล  การพดู  การเขียนแสดงความตองการของตน  การขอความชวยเหลือ  การขอ  และใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  เพื่อน  เร่ืองใกลตัว  การตอบคําถามเกี่ยวกับเทศกาลวนัสําคัญ  เขารวม
กิจกรรมทางภาษา  และวฒันธรรมที่เหมาะสม  บอกความแตกตางของเสียง  คํา  กลุมคํา  ประโยค 
ขอความภาษาตางประเทศและภาษาไทย การคนควา การนาํเสนอ การพูด การเขียน การฟง การ
พูด  การอาน ในสถานการณที่เกิดขึ้น  ใชภาษาตางประเทศในการสบืคนรวบรวมขอมูลตาง ๆ  เพื่อ  
ใหเกิดความรู  มีทกัษะการคดิ  ความเขาใจ  สามารถนาํเสนอ  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูมีความสามารถใน
การตัดสินใจ  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชวีิตประจาํวนั 
                 ผูเรียนมีเจตคติทีดี่ตอการเรียนภาษาอังกฤษ มีความกระตอืรือรน ใฝรูใฝเรียน มวีนิัยใน
ตนเอง มุงมัน่ในการทํางาน รูจักประหยดั รักความเปนไทย เหน็คณุคา หวงแหนศิลปวัฒนธรรม  
ของตนเอง  มคีวามรักชาติ  ศาสน  กษตัริย 
รหัสตัวชี้วัด 
ต  ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔   
ต  ๑.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕   
ต  ๑.๓  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓   
ต  ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓   
ต  ๒.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒   
ต  ๓.๑  ป.๔/๑   



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๑หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ต  ๔.๑  ป.๔/๑   
ต  ๔.๒  ป.๔/๑ 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
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๙๒หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ง  ๑๔๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๑ 
รายวิชาเพิม่เติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 สังเกต ศึกษาความรูเบื้องตนและฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบ การ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร  การใชโปรแกรมฝกใชแปนพิมพตัวอกัษรและคํา  โปรแกรมวินโดวส 
โปรแกรมประมวลคํา  ไดแก  ไมโครซอฟทเวิรด  ตามระบบงานสารสนเทศ  เปนพืน้ฐานการนาํเสนอ
งาน  ในฐานะอุปกรณชวยงาน  เพื่อประโยชนในชีวิตประจําวนั 
                 โดยการฝกปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู จดบนัทกึ จัดกลุมขอมูล อภิปรายซักถาม เพือ่ให  
มีความรู  ความเขาใจ  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนและธรรมชาติของเทคโนโลยี  หลักการ
ทํางานเบื้องตนของคอมพวิเตอร  รวบรวมขอมูลที่สําคัญจากแหลงตางๆ ออกแบบและสรางของเลน 
ของใชโดยนาํเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ก  ๑๔๑๐๑  ลูกเสือ  ๔ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 เปดประชุมกอง  ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรม  โดยใหศึกษา
วิเคราะห  วางแผนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานโดยเนนระบบหมู  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชมุ
กอง 
                 เตรียมลูกเสือสํารอง นยิายเรื่องเมาคล ีประวติัการเริ่มกิจการลกูเสือสํารอง การทาํความ
เคารพเปนหมู การทําความเคารพเปนรายบุคคล การจับมือซาย ระเบียบแถวเบื้องตน คําปฏิญาณ 
กฎ  และคติพจนของลูกเสือสํารอง 
                 ลูกเสือตรี อนามัย ความสามารถในเชิงทกัษะ การสํารวจ การคนหาธรรมชาติ ความ
ปลอดภัย บริการ ธงและประเทศตางๆ การฝมือ กิจกรรมกลางแจง การบันเทิง การผูกเงื่อน  คํา
ปฏิญาณ  กฎ  และคติพจนของลูกเสือสํารอง 
                 เพือ่ใหมีความรูความเขาใจในกจิกรรมลูกเสือ  สามารถปฏบัิติตามคําปฏิญาณ  กฎและ
คติพจนของลกูเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกตจดจํา  มคีวามราเรงิแจมใส  มีระเบียบวินยั  ประหยัด  
ซื่อสัตยสุจริต อดทน เสียสละ ชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนได เปนผูนาํและผูตามที่ดี สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  สนใจและอนรัุกษธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๔หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ก  ๑๔๑๐๒  แนะแนว  ๔ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับรู  ความตองการ  และความรูสึกของตนเอง  การรูจัก
จุดเดนจุดดอยของตนเอง  การรูความสนใจ  ความถนดั  มีความภาคภูมิใจในตนเองและชื่นชมผูอ่ืน   
การรูและเขาใจความตองการ  ปญหาของตนเอง  ความสามารถในการสื่อความรูสึก  ใหผูอ่ืนไดรับรู
การแสดงออกของอารมณที่เหมาะสมกับวยั  การเปนผูใหและผูรับที่ดี  ความสามารถในการทาํงาน
และอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และแกปญหางาย ๆ  ของตนเอง  ความสามารถเลือกในการ
ใชขอมูลใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติที่ดีตออาชีพจุจริต  มีคานิยมที่ดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีจติสํานึก  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  และครอบครัว   
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๙๕หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธบิายรายวชิา 
หลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑   
ชัน้ประถมศกึษาปที ่๕ 
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๙๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ท  ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๑๖๐  ชัว่โมง 
                 อธิบายความหมายของคาํ  ประโยค  และขอความที่ใชในการบรรยายพรรณนา  ความ 
หมายโดยนัย แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานอยางหลากหลาย วเิคราะหแสดงความคิด 
เห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน  เพือ่นําไปใชในการดําเนนิชวีิต  วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟง  ดู 
อยางมีเหตุผล  ระบุชนิด  หนาที่ของคําในประโยค  จาํแนกสวนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิน่  ใชคําราชาศพัท  บอกคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย  ระบุ
ความรู  ขอคิดจากการอานวรรณคดี  วรรณกรรม  ประวัติบุคคลสําคัญที่สามารถนําไปใชไดในชีวิต
จริง  อธบิายคณุคาของวรรณคดี  วรรณกรรม 
                 อานออกเสียงบทรอยแกว  รอยกรองไดถูกตอง  แยกแยะขอเท็จจริง  ขอคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อาน  อานงานเขียนเชงิอธบิาย  คําสั่ง  ขอแนะนํา  ปฏิบัติตาม  อานหนังสือที่มีคุณคา  ตามความ
สนใจอยางสม่าํเสมอ  แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับเร่ืองทีอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และ
คร่ึงบรรทัด เขยีนสื่อสาร โดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม เขียนแผนภาพ โครงเรื่องและแผน 
ภาพความคิดเพื่อใชพฒันางานเขียน เขียนยอความจากเรื่องที่อาน จดหมายถงึผูปกครองและญาติ  
เขียนแสดงความคิดเหน็ความรูสึกไดตรงเจตนา  กรอกแบบรายการตางๆ  เขียนเรือ่งตามจนิตนา 
การ  พูดแสดงความรู  ความคิดเห็น  ต้ังคําถามตอบคาํถามเชิงเหตผุล  ความรูสึกจากเรื่องทีฟ่ง  ดู  
รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากกากรฟง  ดู  สนทนา  ใชสํานวนแตงบทรอยกรอง  สรุป
เร่ืองจากวรรณคดี  วรรณกรรม  ทองจาํบทอาขยานที่กาํหนด  และบทรอยกรองที่มคุีณคาตามความ
สนใจ 
                 มมีารยาทในการอาน เขียน ฟง ดู พูด เหน็คุณคาวรรณคดี วรรณกรรม นทิานพืน้บาน  
นําขอคิดเหน็ไปประยุกตใชในชีวิตจริง    
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท  ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘ 
ท  ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘,  ป.๕/๙ 
ท  ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
ท  ๔.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗ 
ท  ๕.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด 
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๙๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ค  ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๑๖๐  ชัว่โมง 
                 ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และฝกแกโจทยปญหา  ในเรื่องการเขียนและอานเศษ 
สวน จํานวนคละและทศนยิมไมเกินสองตาํแหนง เศษสวนแท เศษเกนิ เศษสวนที่เทากบัจํานวนนับ 
การเขียนจํานวนนับในรูปเศษสวน  การเขยีนเศษเกินในรูปจํานวนคละ  และการเขยีนจาํนวนคละใน
รูปเศษเกิน  เศษสวนที่เทากัน  เศษสวนอยางตํา่  การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย  เขียนเศษสวนใน
รูปทศนิยมและรอยละเขียนรอยละในรูปเศษสวนและทศนิยม เขียนทศนิยมในรูปเศษสวน และรอย
ละ  การเขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปนตัวประกอบของ  ๑๐  และ  ๑๐๐  ในรูปทศนยิม  และรอยละ  
เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับเศษสวนและทศนิยมไมเกนิสองตําแหนง คาประจําหลัก และคาของเลข
โดดในแตละหลักของจํานวนนับ  และทศนยิมไมเกนิสองตําแหนง  การเปรียบเทยีบ  และเรียงลําดบั
เศษสวนที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของตัวสวนอกีตัวหนึง่  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ
ระคนของเศษสวน การบวก การลบเศษสวนที่ตัวสวนตวัหนึ่งเปนพหคูุณของตัวสวนอีกตัวหนึง่ การ
คูณเศษสวนกบัจํานวนนับ  การคูณเศษสวนกบัเศษสวน  การหารเศษสวนดวยจาํนวนนับ  การหาร
จํานวนนับดวยเศษสวน  การหารเศษสวนดวยเศษสวนบวก  ลบ  คูณ  และบวก  ลบ  คูณระคนของ
ทศนิยมที่คําตอบเปนทศนิยมไมเกินสองตาํแหนง  การบวก  และการลบทศนิยมไมเกินสองตําแหนง 
การคูณทศนยิมไมเกินสองตาํแหนงกับจํานวนนับ  การคูณทศนยิมหนึง่ตําแหนงกับทศนิยมหนึ่ง
ตําแหนงวิเคราะห  และแสดงวิธหีาคาํตอบของโจทยปญหา  และโจทยปญหาระคนของจํานวนนับ 
เศษสวน ทศนิยมและรอยละ การบวก การลบ การคูณ การหารและการบวก ลบ คูณ หารระคน  
ของจํานวนนบั  โจทยปญหาที่ใชบัญญัติไตรยางศ โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  ทศนยิม  
โจทยปญหารอยละในสถานการณตาง ๆ  รวมถงึโจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการหากาํไร  ขาดทุน 
การลดราคา  และการหาราคาขาย  สรางโจทยปญหาคณิตกับคุณธรรม  เกีย่วกับจํานวนนับ  การ
บวก  ลบ  คูณ  หารเศษสวน  การบวก  ลบ  คูณระคนของเศษสวนและจํานวนนับ  คาประมาณใกล 
เคียง  จาํนวนเต็มสิบ  เต็มรอย  และเต็มพันของจํานวนนับ  และนาํไปใชไดบอกความสัมพนัธ  ของ
หนวยการวัด  ปริมาตร  หรือความจ ุ  หาความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม  หาพืน้ที ่
ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลีย่ม วัดขนาดของมุม หาปริมาตรหรือความจขุองทรงสี่เหลีย่ม
มุมฉาก  แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที ่  ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยมมมุฉากและรูปสามเหลี่ยม  บอก
ลักษณะและจาํแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ  ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด  
ความสัมพันธ  และจําแนกรปูส่ีเหลี่ยมชนดิตาง ๆ  รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  รูปส่ีเหลี่ยมผนืผา  รูปส่ีเหลีย่ม
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ขนมเปยกปูน  รูปส่ีเหลี่ยมดานขนาน  รูปส่ีเหลี่ยมคางหมู  รูปส่ีเหลี่ยมรูปวาว  สวนประกอบ  ความ 
สัมพันธและจาํแนกรูปสามเหลี่ยมชนิดตางๆ รูปสามเหลี่ยมแบงตามลักษณะของดานรูปสามเหลีย่ม
แบงตามลักษณะของมุม สวนประกอบของรูปสามเหลีย่ม มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมสรางมมุโดย
ใชโพรแทรกเตอร  สรางรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยม  และรูปวงกลมสรางเสนขนานโดยใชไม
ฉาก  บอกจาํนวนและความสัมพนัธในแบบรูปของจํานวนทีก่ําหนดให  เขียนแผนภูมิแทงที่มกีารยน
ระยะของเสน  แสดงจํานวน  การเก็บรวบรวมขอมูล  และการจําแนกขอมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันจากแหลงเรียนรูในทองถิน่ อานขอมูลจากแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ คาดคะเนเกี่ยวกับ
การเกิดขึ้นของเหตุการณตาง ๆ  เกิดขึ้นอยางแนนอน  อาจจะเกิดขึน้หรือไมก็ได  ไมเกิดขึ้น 
                 ใชวิธีการทีห่ลากหลายแกปญหา  ใชความรู  และนาํประสบการณ  ความคิด  เศรษฐกิจ
พอเพยีง  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
ที่ไดนําไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ  และใชคณิตศาสตรประจําวนัอยางสรางสรรค ไดอยางเหมาะสม  
ใหเหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  และสรปุผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษา  และสญัลักษณทางคณิต 
ศาสตรในการสื่อสาร  การสือ่ความหมาย  และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
                 เพือ่ใหมีความคิดรวบยอด มทีักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ 
คิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
มาตรฐาน/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
ค  ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/ ๒,  ป.๕/๓  
ค  ๑.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/ ๒,  ป.๕/๓ 
ค  ๑.๓  ป.๕/๑  
ค  ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕  
ค  ๒.๒  ป.๕/๑ 
ค  ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/ ๒,  ป.๕/๓ 
ค  ๓/๒  ป.๕/๑,  ป.๕/ ๒,  ป.๕/๓ 
ค  ๔.๑  ป.๕/๑  
ค  ๕.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ค  ๕.๒  ป.๕/๑  
ค  ๖.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/ ๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖ 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
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ว  ๑๕๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษา  วเิคราะห  ชนิด  ลักษณะ  สวนประกอบและโครงสรางทีเ่กี่ยวของกับการสืบพันธุ
ของพืชดอก  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก  อธบิายการสืบพนัธุแบบอาศัยเพศ  และสบืพนัธุแบบไมอาศัย
เพศ  การสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว  วัฏจักรชีวิตของสัตว  การถายทอดลักษณะพนัธกุรรม
ของสิ่งมีชวีิตรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน  สมบัติของวัสดุเร่ือง  ความยืดหยุน  ความแข็ง  ความ
เหนยีว  การนาํความรอน  การนาํไฟฟา  และความหนาแนน แรงลัพธ  ความดันอากาศ  ความดัน
ของของเหลว  แรงพยงุของของเหลว  การลอยตัว และการจมของวัตถ ุ แรงเสียดทาน  การเกิด  และ
การเคลื่อนที่ของเสียง  อันตรายจากเสียง  การเกดิเมฆ  หมอก  น้ําคาง  ลูกเห็บ  การเกิดวัฏจักรน้ํา 
เครื่องมืออยางงาย  ในการวัดอุณหภูมิ  ความชืน้  ความกดอากาศ  การเกิดลม  การเกิดทิศ  และ  
ปรากฏการณการขึ้นและตกของดวงดาว   
                 โดยใชการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  
อภิปราย  การสืบเสาะความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความ 
เขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม  คานิยมที่เหมาะสม  รูจักใช  ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
ว  ๑.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕  
ว  ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ว  ๔.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔  
ว  ๔.๒  ป.๕/๑  
ว  ๕.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔  
ว  ๖.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔  
ว  ๗.๑  ป.๕/๑  
ว  ๘.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘ 
รวม  ๓๔  ตัวชี้วัด 
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ส  ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 การศึกษา  วิเคราะหมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับจากพระพุทธศาสนา  มรดกทางดานรูป 
ธรรม เชน ศาสนสถาน โบราณวัตถุ สถาปตยกรรม มรดกทางดานจติใจ เชน หลกัธรรมคําสั่งสอน 
ความเชื่อ และคุณธรรมตางๆ การนาํพระพทุธศาสนาไปใชเปนแนวทางการพฒันาชาติไทย การ 
พัฒนาดานกายภาพ  และสิง่แวดลอม เชน ภาวนา ๔ (กาย ศีล จิต ปญญา) ไตรสิกขา (ศีล สมาธ ิ
ปญญา) และอริยสัจส่ี การพัฒนาจิตใจ เชน หลกัโอวาท ๓ (ละความชั่ว ทาํดี ทาํจิตใจใหบริสุทธิ์) 
และการบริหารจิต  และเจริญปญญา  ทบทวนพทุธประวัติในเรื่องโปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุง
กบิลพัสดุ) พทุธกิจสําคัญ ไดแก โลกัตถจริยา ญาตัตจริยา และพทุธัตถจริยา การดําเนินชีวิตและ
แนวคิดของพระโสณโกฬิวิสะจูฬเสฏฐิ  ชาดก  วัณณาโรหชาดกสมเด็จพระสังฆราช  (สา)  อาจารย
เสถียร โพธนินัทะ องคประกอบของพระไตรปฎก พระสตุตันตปฎก พระวินยัปฎก พระอภิธรรมปฎก 
ความสาํคัญของพระไตรปฎกพระรัตนตรัย  หลักธรรม  ศรัทธา  ๔  พทุธจรยิา  ๓  อริยสัจ  ๔  หลัก
ไตรสิกขา  โอวาท  ๓  เบญจศีล  อบายมขุ  ๔  เบญจธรรม  บุญกิริยาวัตถ ุ ๓  อคติ  ๔  อิทธิบาท  ๔  
กตัญูกตเวทตีอพระพทุธศาสนา มงคล ๓๘ การบริหารจิตและเจริญปญญา พุทธศาสนาสุภาษิต 
การสวดมนตไหวพระ  สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  และแผเมตตา  ความหมายของสติสัมปชัญญะ 
สมาธิและปญญา  วิธีปฏิบัติ  และประโยชนของการบริหารจิต  และเจริญปญญา  การยนื  การเดิน 
การนัง่และการนอนอยางมสีติ  การกําหนดรูความรูสึก  เมื่อตาเปนรูป  หูฟงเสียง  จมูกดมกลิน่  ล้ิน
ล้ิมรส  กายสมัผัสส่ิงทีม่ากระทบใจ  รับรูธรรมารมณ  การมีสมาธิในการฟง  การอาน   การคิด  การ
ถาม  และการเขียน  การจดัพิธีกรรมทีเ่รียบงายประหยัด  มีประโยชน  และถูกตองตามหลกัทาง
ศาสนาที่ตนนบัถือ  การมีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพิธี  พธิกีรรมทางศาสนา   
พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสงัฆทาน  ระเบียบพิธกีารทาํบุญงานมงคล  ประโยชนของการเขารวมศา
สนพิธี  พิธกีรรมทางศาสนา  หรือกิจกรรมในวนัสําคัญทางศาสนา  วิธีการกราบพระรัตนตรัย  การ
ไหวบิดา  มารดา  ครู/อาจารย  ผูที่เคารพนบัถือ  การกราบศพ 
                 การศึกษาสถานภาพ บทบาท สิทธิเสถยีรภาพ หนาที่ของพลเมืองดี เชน เคารพ เทดิทูน 
สถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  อนุรักษศิลปวฒันธรรม  ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  คุณลักษณะของพลเมืองดี  เชน  เหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
มีความรับผิดชอบ  เสยีสละ  เหตุการณที่ละเมิดสทิธิเด็กในสังคมไทย  แนวทางการปกปองคุมครอง
ตนเองหรือผูอ่ืน  จากการละเมิดสิทธิเด็ก  การปกปองคุมครองสิทธิเดก็ในสังคมไทย  วัฒนธรรมไทย 
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ที่มีผลตอการดําเนนิชีวิตของคนในสงัคมไทย  คุณคาของวัฒนธรรมกบัการดําเนินชวีิต  ความสาํคัญ
ของภูมิปญญาทองถิน่  ภูมปิญญาทองถิน่ในชุมชนของตน  การอนรัุกษและเผยแพรภูมิปญญาของ
ชุมชน   โครงสรางการปกครองในทองถิน่  เชน  อบต.  อบจ.  เทศบาล  และการปกครองพิเศษ  เชน  
พัทยา  กทม.  อํานาจหนาทีแ่ละความสาํคัญของการปกครองสวนทองถิน่  บทบาทหนาที่และวิธกีาร
เขาดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น เชน นายก อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ. ผูวาราชการ
กทม.  องคกรปกครองสวนทองถิน่กับบริการสาธารณประโยชนในชมุชน 
                 การศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประเภทของปจจัยการผลิต ไดแก ทีดิ่น แรงงาน ทุน
และผูประกอบการ  เทคโนโลยีในการผลติสินคาและบริการ  ปจจยัอืน่ ๆ  เชน  ราคาน้ํามัน  วัตถุดิบ  
พฤติกรรมของผูบริโภค  ตัวอยางการผลิตสนิคาและบริการที่มีอยูในทองถิ่นหรือแหลงผลิตสินคาและ
บริการในชุมชน  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กิจกรรมตาง ๆ  ในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  เชน  การประหยัดพลังงาน  และคาใชจายในบาน 
โรงเรียน  การวางแผนการผลิตสินคาและบริการในชุมชน  เชน  หนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑ  หลักการ 
และประโยชนของสหกรณ ประเภทของสหกรณ สหกรณโรงเรียน การประยุกตหลกัการของสหกรณ
มาใชในชวีิตประจําวนั  บทบาทหนาที่ของธนาคารโดยสังเขป  ดอกเบี้ยเงนิฝาก  และดอกเบี้ยกูยืม  
การฝากเงนิ  การถอนเงนิ  ผลดีและผลเสียของการกูยืมเงิน  ทัง้นอกระบบและในระบบที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจ  เชน   ดอกเบี้ย  การลงทนุ  การซื้อของอุปโภคเพิ่มข้ึน  ทีน่ําไปสูความฟุงเฟอ  ฟุมเฟอย  
เปนตน 
                 การศึกษาเกี่ยวกับตําแหนง  (พิกัดภมูิศาสตร  ละติจูด  ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทางของ
ภูมิภาคของตนเอง ภูมิลักษณที่สําคัญในภูมิภาพของตนเอง เชน แมน้ํา ภูเขา ปาไม ความสัมพนัธ
ของลักษณะทางกายภาพ  (ภูมิลักษณและภูมิอากาศ)  และลักษณะทางสังคม  (ภูมิสังคม)  ใน
ภูมิภาคของตนเองสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธพิลตอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่น
ของประชากรในภูมิภาคอิทธิพลของสิง่แวดลอมทางธรรมชาติทีก่อใหเกดิวิถีชวีิต และการสรางสรรค
วัฒนธรรมในภูมิภาค  ผลจากการรักษาและทําลายสภาพแวดลอม  แนวทางการอนุรักษ  และรักษา
สภาพแวดลอมในภูมิภาพ 
                 โดยการสังเกต ศึกษาคนควา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมขอมูล สืบคน 
ขอมูล สรุปใจความสาํคัญ เปรียบเทียบกระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม 
และกระบวนการแกปญหา 
                 เพือ่ใหตระหนกั เห็นคณุคา ประโยชน ภูมิใจ ชื่นชม ยอมรับ รูจักตนเอง ความรักชาต ิ
ความเชื่อมัน่ในตนเอง  ความรับผิดชอบ  และความมเีหตุผล  เสนอแนวทางปฏบัิติตนในฐานะเปน



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๒หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พุทธศาสนกิชนหรือศาสนาอื่นเขารวมศาสนพิธ ี  พิธีกรรมในวนัสําคญัทางศาสนา  ดวยความเต็มใจ
การบังคับจิตใจของตนเองและแนะนําผูอ่ืน  การยอมรับคุณคาของวฒันธรรมซึง่กนัและกนั  ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  เพื่อใชชวีิตในสังคมอยางเปนสุข 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส  ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗  
ส  ๑.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ส  ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
ส  ๒.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ส  ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ส  ๓.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒   
ส  ๕.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ส  ๕.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 รูวธิีการสืบคนความเปนมาของทองถิน่ โดยใชหลักฐานทีห่ลากหลาย เร่ิมดวยการเขาใจ 
ต้ังประเด็นคําถามทางประวติัศาสตร  ที่เกีย่วของกับทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับตนเอง  เชน  ความ
เปนมาของชื่อหมูบาน  ช่ือตําบล  ชื่อถนน  ความเปนมาของสถานทีสํ่าคัญ  ความเปนมาของขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น  รูจักแหลงขอมูล  หลักฐานทางประวติัศาสตรที่อยูในทองถิน่ที่เกดิขึน้
ตามชวงเวลาตาง ๆ  สามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่เกีย่วของที่อยูตามแหลงตาง ๆ  เพื่อตอบ
คําถามทางประวัติศาสตรอยางมีเหตุผล  รูจักวิเคราะหตรวจสอบขอมูลอยางงายๆ  เขาใจความแตก 
ตางระหวางความจรงิกับขอเท็จจริงเกี่ยวกบัเร่ืองราวในทองถิ่นที่ปรากฏในขอมูลจากหลักฐานตาง ๆ  
โดยศึกษาตวัอยางขอมูลจากหลักฐานตางๆ  เชน  บทความ  หนงัสือพิมพ  หรือเอกสารอื่นๆ  ที่แสดง
นัยความคิดเห็นที่มีอยูในขอมูล  เพื่อศึกษาการแยกแยะความคิดเหน็  กับขอเท็จจริงที่อยูในขอมูล  
รวมทัง้แยกแยะความจรงิกับขอเท็จจริงได  โดยใชทักษะการสังเกต การสอบถาม  การสํารวจ  การ
เปรียบเทยีบ  การวิเคราะห  การเชื่อมโยง  และการสังเคราะหอยางงาย  เพื่อฝกฝนการใชทักษะวิธ ี
การทางประวติัศาสตร  วิเคราะหความเปนมาและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในทองถิ่น  โดยใชขอมูล
ขาวสารและหลักฐานทางประวัติศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 ศึกษาการเขามา  และอทิธพิลของอารยธรรมอินเดียและจีนในดนิแดนไทย  และภูมภิาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโดยสังเขป  เชน  การปกครอง  การนบัถือศาสนา  ความเชื่อ  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภาษา  อาหาร  การแตงกาย  ศึกษาการเขามา  สาเหตุ  และผลกระทบของอิทธพิลทาง
วัฒนธรรมตางชาติ  ทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มีตอสังคมไทยในปจจุบันโดยสงัเขป  เชน  อาหาร  
ภาษา  การแตงกาย  ดนตรี  โดยใชทกัษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การสังเกต  การเปรียบเทยีบ  
การวิเคราะห  การเชื่อมโยงเพื่อใหเขาใจวฒันธรรมไทยในสังคมปจจบัุน  และวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีความคลายคลึงและความแตกตาง เขาใจในความ 
สัมพันธ  ยอมรับในความแตกตางทางวฒันธรรม  และอยูรวมกนัไดอยางสนัติสุข 
                 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจกัรอยุธยาและธนบุรีในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  
ปจจัยที่สงเสรมิความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง  และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  เชน 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่  ๑  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระ
นารายณมหาราช  ชาวบานบางระจัน  สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช  ภูมิปญญาไทยสมยัอยุธยา  



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๔หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ซึ่งเปนผลใหพระนครศรีอยุธยา  ไดรับการยกยองเปนมรดกโลก  และภูมิปญญาในสมัยธนบุรี  ทีน่า
ภาคภูมิใจ  ควรคาแกการอนุรักษไว  เชน  ทางดานศิลปกรรม  วรรณกรรมและการคา  โดยใชทักษะ
การอาน  การสืบคนขอมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห  การอธิบาย  การสรุปความ  การเรียงความ  
เพื่อใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย เหน็ความเพยีรพยายามของบรรพบรุุษ
ที่ปกปองชาติ  ตระหนัก  และเหน็ความสําคัญที่จะธาํรงรักษาความเปนไทยสืบตอไป 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส  ๔.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ส  ๔.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ส  ๔.๓  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
รวม  ๙  ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๕หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พ  ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาระบบยอยอาหาร  ขับถาย  การดูแล  รักษา  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแล
ตนเอง  การปฏิบัติตัวทางเพศ  ครอบครัว  ตามวัฒนธรรมไทย  ความขัดแยงในครอบครัว  รูปแบบ
การเคลื่อนไหวของรางกาย  เกมนําไปสูกฬีา กิจกรรมแบบผลัด  ทักษะกลไกที่สงผลตอกิจกรรมทาง
กายและเลนกฬีา  กีฬาไทย  กีฬาสากล  **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  กจิกรรมนันทนาการ  การ
เลนกฬีาและการออกกําลงักาย  กฎกติกาขอตกลงของการเลนกฬีา  สุขบัญญัติแหงชาติ  การสราง
เสริมสุขภาพ  ผลิตภัณฑสุขภาพ  การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค  สมรรถภาพทางกาย  สารเสพติด 
ผลกระทบของการใชยาและสารเสพติด  อันตรายจากการเลนกีฬา   
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธบิาย การจาํแนก  
เปรียบเทยีบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มคีวามสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูดานสุขภาพรางกาย  การออกกําลังกาย  และเลนกฬีาไปใช
ในชีวิตประจาํวัน  เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณ  ทั้งทางรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และสติ 
ปญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค   
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ  ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
พ  ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓  
พ  ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
พ  ๓.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
พ  ๔.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
พ  ๕.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
หมายเหต ุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ศ  ๑๕๑๐๑  ศิลปะ  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
สาระทัศนศิลป 
                 ศึกษาเรื่องจังหวะ  ตําแหนงของสิ่งตาง ๆ  ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม  และงานทัศนศิลป   
ความแตกตางระหวางงานทศันศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ  อุปกรณ  และวิธีการที่แตกตางกนั   การ
วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา  น้ําหนกั และวรรณะสี  การสรางสรรคงานปนจากดินน้าํมนั  หรือ
ดินเหนียว  โดยเนนการถายทอดจิตนาการ  การสรางสรรคงานพิมพภาพ  การวาดภาพประเพณีและ
สถานที่สําคัญในทองถิน่ โดยเนนการจัดวางตําแหนงของสิ่งตางๆ ในภาพ การจัดองคประกอบศลิป
และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป  ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลป  ลักษณะรูปแบบ
ของงานทัศนศิลป  งานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิน่     
                 โดยใชวิธีการศึกษา  คนควา  บรรยาย  เปรียบเทยีบ  อภิปราย  วาดภาพ  โดยใชเทคนิค
ของแสงเงา  น้ําหนกัและวรรณะสี  สรางสรรคงานปนจากดินน้ํามันหรือดินเหนยีว  โดยการถายทอด
จากจนิตนาการ  และสรางสรรคงานพมิพภาพ  โดยการวางตําแหนงของสิ่งตางๆ  ในภาพ  อภิปราย 
งานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิน่    
                 เหน็คุณคาความสวยงามตามธรรมชาติและเกิดความรูสึกชื่นชมธรรมชาติ  และงานทศัน 
ศิลป  ส่ือความหมายและความรูสึกจากการรับรูความงามจากงานทศันศิลป  เกิดความมัน่ใจในตน 
เอง  ยอมรับคําติชมและแกไขขอบกพรอง  เหน็คุณคางานทัศนศิลปที่มตีอชีวิตของคนในสงัคม  และ
ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 
 
สาระดนตรี 
                 ศึกษาเรื่อง  องคประกอบของดนตรีในเพลงที่ใชในการสือ่อารมณ  ลักษณะของเสียงขับ
รอง  และเครือ่งดนตรีที่อยูในวงดนตรี  การอานเขยีนโนตดนตรีไทยและสากล  5  ระดับ  การเลน
เครื่องดนตรี  บรรเลงจังหวะและทํานอง  การรองเพลงไทยหรือเพลงสากล  การสรางสรรคประโยค
เพลงถาม- ตอบ  การใชดนตรีรวมกับกิจกรรมการแสดงออกตามจินตนาการ  ความสัมพนัธระหวาง
ดนตรีกับประเพณีในวฒันธรรมตาง ๆ  คุณคาของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน 
                 โดยใชวิธีการศึกษา  คนควา  ระบุ  อธิบาย  จําแนกลักษณะของเสียงขบัรอง  และเครื่อง
ดนตรีที่อยูในวงดนตรี  อานเขียนโนตดนตรีไทย  และสากล  เลนเครื่องดนตรีที่เปนเครื่องประกอบ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

จังหวะและเครื่องดนตรีที่บรรเลงเปนทํานอง รองเพลง แตงเพลงโดยใชประโยคเพลงแบบถาม-ตอบ  
บรรเลงดนตรีประกอบการแสดง    
                 เหน็คุณคาความสําคัญ ประโยชน มีความชื่นชมตอดนตรีและเห็นความสัมพนัธระหวาง
ดนตรีกับวิถีชวีิต  ประเพณ ี  วฒันธรรม  รวมกิจกรรมดนตรีดวยความสนุกสนานและเหน็คุณคาของ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมทีแ่ตกตางกนั  และเปนมรดกทางวัฒนธรรม  รวมทั้งความสาํคัญในการ
อนุรักษ   
 
สาระนาฏศิลป 
                 ศึกษาเรื่ององคประกอบนาฏศิลป การแสดงทาทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราวตามความ 
คิดของตน  การแสดงนาฏศลิป  โดยเนนการใชภาษาทาและนาฏยศัพทในการสื่อความหมาย  และ
การแสดงออก  การเขียนเคาโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ  ดวยกระบวนการกลุม  การเปรียบเทยีบ
การแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆ  ประโยชนที่ไดรับจาการชมการแสดง  การแสดงประเภทตาง ๆ  ของ
ไทยในแตละทองถิ่น  การแสดงนาฏศิลปพืน้บานที่สะทอนถงึวัฒนธรรมและประเพณี 
                 โดยใชวิธีการศึกษาคนควา  บรรยาย  เปรียบเทียบ  บอก  ประดิษฐทาทางประกอบเพลง
หรือเร่ืองราว แสดงนาฏศิลป เขียนเคาโครงเรื่องดวยกระบวนการกลุมเปรียบเทยีบการแสดงประเภท
ตาง ๆ  ของไทยในแตละทองถิ่น  เขารวมกจิกรรมนาฏศลิป   
                 เกดิความชืน่ชม  เห็นคุณคา  ความสําคัญ  และประโยชนของการแสดงนาฏศิลป  เห็น
ความสัมพันธของการเคลื่อนไหวที่สวยงามพรอมเพรยีง  คุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวฒัน 
ธรรม  คุณคาการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทย  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ  ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗    
ศ  ๑.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ศ  ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗ 
ศ  ๒.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ศ  ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖  
ศ  ๓.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
รวม   ๒๖   ตัวชี้วัด 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๘หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ง  ๑๕๑๐๑  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาวิเคราะหฝกทักษะเกีย่วกับข้ันตอนในการทาํงานการจัดการทํางานอยางเปนระบบ
เพื่อใหทํางานสําเร็จมีประสิทธิภาพ  ความคิดสรางสรรค  ความประณีตในการทาํงาน  มารยาทใน
การทาํงานกับสมาชิกในครอบครัว  การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  ววิฒันา 
การของเทคโนโลยีเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการสรางสิ่งของเครื่องใชอยางเปนขั้นตอน  ภาพ
ราง ๓  มิติ ความรูที่เกี่ยวของกับการสรางชิ้นงาน ความคิดสรางสรรค พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี
สะอาด  การดําเนนิการเพือ่ใหไดขอมูลตามวัตถุประสงค  การใชซอฟตแวรประมวลคําขั้นพืน้ฐาน 
การสรางงานเอกสาร อาชพีตางๆ ในชุมชน ความแตกตางของอาชีพ ขอควรคํานึงถึงเกีย่วกับอาชีพ  
ผลิตภัณฑ  O-TOP  เพิ่มอาชีพในทองถิ่น 
                 โดยใชกระบวนการอธิบาย  สืบคนรวบรวม  สํารวจขอมูล  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  
ทักษะการจัดการ  ทักษะการทาํงานรวมกัน  ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทกัษะการสรางงาน  
ทักษะแสวงหาความรู เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ  ความคิด  นํามาใชใหเกิดประโยชนตอ  การ
พัฒนาอาชพีที่ยัง่ยืน 
                 เหน็คุณคาและมเีจตคติที่ดีตออาชีพ  ใฝรูใฝเรียน  มีความมุงมัน่ในการทาํงาน  รักความ
เปนไทย สรางวนิัยในตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต ใชชีวิตอยางพอเพยีง มีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนา
อาชีพ  มีคุณธรรม  คานยิมอยางเหมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง  ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔  
ง  ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
ง  ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ง  ๔.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
รวม     ๑๓     ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๙หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

อ  ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 คําสั่ง  คําขอรอง  คําแนะนาํ  คําขออนุญาต  คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ  ภาพ  
สัญญลักษณ  เครื่องหมาย  ขอความสัน้ ๆ  นิทานงาย ๆ   ความตองการของตนเอง  ขอมูลเกีย่วกับ
ตนเอง  เพื่อนและครอบครัว  ความรูสึกของตนเอง  ความสัมพันธ  ความคิดเห็นสิง่ตาง ๆ  ที่ใกลตัว  
มารยาททางสงัคม  วัฒนธรรมของเจาของภาษา  เทศกาลวันสาํคัญ  งานฉลอง  กิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรม  ความแตกตางของเสยีง  อักษร  คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ  เทศกาล  และงาน
ฉลอง  วัฒนธรรม  คําศัพทที่เกีย่วของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  สถานการณในหองเรียน  และ
สถานศกึษา   สถานทีท่องเทีย่ว 
                 โดยการปฏิบัติตามคําสัง่  คําขอรอง  และคําแนะนาํ  การขออนุญาต  การอานออกเสียง  
คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ  การพูดตอบคําถาม  การอานประโยค  สนทนา  พูดโตตอบระหวาง
บุคคล  การพดู  การเขียนแสดงความตองการของตน  การขอความชวยเหลือ  การขอ  และใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  เพื่อน  เร่ืองใกลตัว  การตอบคําถามเกี่ยวกับเทศกาลวนัสําคัญ  เขารวม
กิจกรรมทางภาษา  และวฒันธรรมที่เหมาะสม  บอกความแตกตางของเสียง  คํา  กลุมคํา  ประโยค 
ขอความภาษาตางประเทศและภาษาไทย การคนควา การนาํเสนอ การพูด การเขียน การฟง การ
พูด  การอาน ในสถานการณที่เกิดขึ้น  ใชภาษาตางประเทศในการสบืคนรวบรวมขอมูลตาง ๆ  เพื่อ  
ใหเกิดความรู  มีทกัษะการคดิ  ความเขาใจ  สามารถนาํเสนอ  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูมีความสามารถใน
การตัดสินใจ  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชวีิตประจาํวนั 
                 ผูเรียนมีเจตคติทีดี่ตอการเรียนภาษาอังกฤษ มีความกระตอืรือรน ใฝรูใฝเรียน มวีนิัยใน
ตนเอง มุงมัน่ในการทํางาน รูจักประหยดั รักความเปนไทย เหน็คณุคา หวงแหนศิลปวัฒนธรรม  
ของตนเอง  มคีวามรักชาติ  ศาสน  กษตัริย 
รหัสตัวชี้วัด 
ต  ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔   
ต  ๑.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕   
ต  ๑.๓  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓   
ต  ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓   
ต  ๒.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒   
ต  ๓.๑  ป.๔/๑   



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๐หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ต  ๔.๑  ป.๔/๑   
ต  ๔.๒  ป.๔/๑ 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๑หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ง  ๑๕๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๒ 
รายวิชาเพิม่เติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาความรูเบือ้งตนและฝกปฏิบัติงานเกีย่วกับคอมพิวเตอร  สวนประกอบ  การทาํงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมฝกใชแปนพมิพตัวอักษรและคํา โปรแกรมวนิโดวส โปรแกรม
ประมวลคําไดแก ไมโครซอฟทเวิรด ไมโครซอฟทเอกเซล ตามระบบงานสารสนเทศในฐานะอุปกรณ
ชวยงาน  เพื่อประโยชนในชวีิตประจําวนั 
                 โดยการฝกปฏิบัติ  สืบเสาะหาความรู  จดบนัทกึ  จัดกลุมขอมูล  อภิปราย  ซกัถาม  เพื่อ 
ใหมีความรู ความเขาใจ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและธรรมชาติของเทคโนโลย ีหลักการ
ทํางานเบื้องตนของคอมพวิเตอร  รวบรวมขอมูลที่สําคัญจากแหลงตาง ๆ  ออกแบบ  และสรางของ
เลนของใช  โดยนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๒หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ก  ๑๕๑๐๑  ลูกเสือ  ๕ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 เปดประชุมกอง  ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรม  โดยใหศึกษา
วิเคราะห  วางแผนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานโดยเนนระบบหมู  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชมุ
กอง 
                 เตรียมลูกเสือสํารอง นยิายเรื่องเมาคล ีประวติัการเริ่มกิจการลกูเสือสํารอง การทาํความ
เคารพเปนหมู การทําความเคารพเปนรายบุคคล การจับมือซาย ระเบียบแถวเบื้องตน คําปฏิญาณ 
กฎ  และคติพจนของลูกเสือสํารอง 
                 ลูกเสือโท อนามัย ความสามารถในเชิงทกัษะ การสํารวจ การคนหาธรรมชาติ ความ
ปลอดภัย บริการ ธงและประเทศตางๆ การฝมือ กิจกรรมกลางแจง การบันเทิง การผูกเงื่อน  คํา
ปฏิญาณ  กฎ  และคติพจนของลูกเสือสํารอง 
                 เพือ่ใหมีความรูความเขาใจในกจิกรรมลูกเสือ  สามารถปฏบัิติตามคําปฏิญาณ  กฎและ
คติพจนของลกูเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกตจดจํา  มคีวามราเรงิแจมใส  มีระเบียบวินยั  ประหยัด  
ซื่อสัตยสุจริต อดทน เสียสละ ชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนได เปนผูนาํและผูตามที่ดี สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  สนใจและอนรัุกษธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ก  ๑๕๑๐๒  แนะแนว  ๕ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับรู  ความตองการ  และความรูสึกของตนเอง  การรูจัก
จุดเดนจุดดอยของตนเอง  การรูความสนใจ  ความถนดั  มีความภาคภูมิใจในตนเองและชื่นชมผูอ่ืน   
การรูและเขาใจความตองการ  ปญหาของตนเอง  ความสามารถในการสื่อความรูสึก  ใหผูอ่ืนไดรับรู
การแสดงออกของอารมณที่เหมาะสมกับวยั  การเปนผูใหและผูรับที่ดี  ความสามารถในการทาํงาน
และอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และแกปญหางาย ๆ  ของตนเอง  ความสามารถเลือกในการ
ใชขอมูลใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติที่ดีตออาชีพจุจริต  มีคานิยมที่ดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีจติสํานึก  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  และครอบครัว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๔หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธบิายรายวชิา 
หลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑   
ชัน้ประถมศกึษาปที ่๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๕หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ท  ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๑๖๐  ชัว่โมง 
                 มคีวามรูความเขาใจจุดประสงคของเรื่องทีฟ่งและดู สามารถพูดแสดงความรู ต้ังคาํถาม  
ตอบคําถาม จากเรื่องทีฟ่งและดูสถานทีสํ่าคัญในทองถิ่น วิเคราะหความนาเชื่อถอืจากการฟง และ  
ดูส่ือโฆษณาอยางมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่อง  หรือประเด็นที่ศึกษาคนควา  จากการฟง  ดู  สนทนา  
และพูดโนมนาวไดอยางมีเหตุผล  วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค  ชนดิและลักษณะของ
ประโยค  เขาใจความหมายของคํา  สํานวน  คําพังเพย  สุภาษิต  ภาษาถิน่  และภาษาตางประเทศ
ที่ใชในภาษาไทย    
                 อานออกเสียงบทรอยแกว  และรอยกรองเปนทาํนองเสนาะ  อธิบายความหมายของคํา
ประโยค  ขอความ  สํานวนโวหาร  จากเรือ่งที่อาน  และความหมายของขอมูล  จากการอานแผนผัง  
แผนที่  แผนภูมิ  และกราฟ  เขาใจคําแนะนํา  คําอธิบาย  คําสั่งตาง ๆ  แยกแยะขอคิดเห็น  และขอ 
เท็จจริง  จับใจความของเรื่องที่อาน  และนําความรูความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหาใน
การดําเนินชวีติ  เลือกหนังสืออานตามความสนใจ  มทีักษะในการคัดลายมือ  ตัวบรรจงเต็มบรรทดั
และครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใชถอยคําชัดเจนเหมาะสม   ใชแผนภาพโครงเรือ่ง  และแผนภาพ
ความคิด  เพือ่พัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ยอความ  จดหมายสวนตัว  กรอกแบบรายงาน
ตางๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค  เลานทิานพืน้บาน  รองเพลงพืน้บานของทองถิน่  
และทองจาํบทอาขยานตามที่กาํหนด  ใชคําราชาศพัทและคําสุภาพไดอยางเหมาะสม  แตงประโยค  
แตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ 
                 เขาใจ  และเหน็คุณคาวรรณคดี  และวรรณกรรมที่อาน  นําขอคิดเหน็จากเรื่องที่อานไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง  มีมารยาท  และนสัิยรักการอาน  เห็นคุณคาสิง่ที่อาน  มมีารยาทในการเขียน 
มารยาทในการฟง  ดู  และพดู 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท  ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙ 
ท  ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙ 
ท  ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
ท  ๔.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
ท  ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔ 
รวม  ๓๔  ตัวชี้วัด 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ค  ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๑๖๐  ชัว่โมง 
                 ศึกษา  ฝกทกัษะการคิดคํานวณและฝกแกโจทยปญหาเรือ่งการเขียนและอาน   ทศนิยม
ไมเกินสามตําแหนง การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย การเขียนทศนยิมไมเกินสามตาํแหนงในรูปเศษ 
สวน  การเปรยีบเทยีบและเรียงลําดับ  เศษสวนและทศนิยม  คาประจําหลกั  และคาของเลขโดดใน
แตละหลักของทศนิยมสามตําแหนง บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน 
จํานวนคละและทศนยิม การบวก ลบ คูณ หารและการบวก ลบ คูณ หารระคนทศนิยมทีม่ีผลลัพธ
เปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนงวิเคราะหและแสดงวิธหีาคําตอบ โจทยปญหาและโจทยปญหาระคน
ของจํานวนนบั เศษสวน จาํนวนคละ ทศนิยม และรอยละ สรางโจทยปญหาคณติกับคุณธรรม การ
คูณ หาร และการคูณ หารระคนของทศนิยม โจทยปญหารอยละในสถานการณตางๆ รวมถงึโจทย
ปญหารอยละเกี่ยวกับการหากําไร  ขาดทนุ  การลดราคา  การหาราคาขาย  การหาราคาทนุ  และ
ดอกเบี้ย  บอกคาประมาณใกลเคียงจาํนวนเต็ม  หลกัตาง ๆ  ของจาํนวนเต็มหมืน่  เต็มแสนและเต็ม
ลาน นับและนําไปใชได คาประมาณของทศนิยมไมเกนิสามตาํแหนง สมบัติการสลับที่ การเปลีย่น
หมู แจกแจงการบวก คูณ บวก ลบ คูณ หารระคน ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จํานวนนับ ตัวประกอบ 
จํานวนเฉพาะ  และตัวประกอบเฉพาะ  อธิบายเสนทางหรือบอกตําแหนงของสิง่ตาง ๆ  โดยระบทุิศ 
ทางและระยะทางจริงจากรปูภาพ แผนที ่ และแผนผัง ทิศ การบอกตําแหนงโดยใชทิศ มาตราสวน 
การอานแผนผงั  หาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลี่ยม  โดยใชความยาวของดานและสมบัติของเสนทแยงมุม  หา
ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป วงกลม แกปญหาเกีย่วกับพื้นที ่ ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลีย่ม
และรูปวงกลม  คาดคะเนพืน้ที่ของรูปส่ีเหลี่ยม  โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป  พื้นที่ของรูป
ส่ีเหลี่ยม  และพื้นที่ของรูปวงกลม  ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  เขียนแผนผงัแสดง
ตําแหนงของสิง่ตาง ๆ  และแผนผงัแสดงเสนทางการเดนิทาง  และการเขียนแผนผงัโดยสังเขป  บอก
ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ  ที่เปนสวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  สมบัติของเสนทแยงมมุ
ของรูปส่ีเหลี่ยมชนิดตาง ๆ คุณสมบัติของเสนตรงที่ขนานกนัโดยอาศยัมุมแยงและอาศัยผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัดเปน ๑๘๐ องศา ประดิษฐทรงสี่เหลีย่มมุมฉาก 
ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  และพีระมิด  จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ  สรางรูปส่ีเหลี่ยมชนดิ
ตาง ๆ  แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป  เขียนสมการจากสถานการณหรือปญหา  และแกสมการพรอมทั้ง
ตรวจคําตอบ  สมการเชิงเสนที่มีตัวไมทราบคาหนึ่งตวั  การแกสมการโดยใชสมบัติของการเทากัน
เกี่ยวกับการบวก  ลบ  คูณ  หรือหาร  การแกโจทยปญหาดวยสมการอานขอมูลจากกราฟเสน  และ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

แผนภูมิรูป  วงกลม  เขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทยีบ  กราฟเสนเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนั
จากแหลงเรียนรูในทองถิน่  อธิบายเหตุการณโดยใชคําวาเกิดขึ้นอยางแนนอน  อาจจะเกิดขึ้นหรือไม
ก็ได  ไมเกิดขึน้อยางแนนอน  คาดคะเนเกี่ยวกับการเกดิขึ้นของเหตุการณตาง ๆ 
                 ใชวิธีการทีห่ลากหลายแกปญหา  ใชความรู  และนาํประสบการณ  ความคิด  เศรษฐกิจ
พอเพยีง  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
ที่ไดนําไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ  และใชคณิตศาสตรประจําวนัอยางสรางสรรค ไดอยางเหมาะสม  
ใหเหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  และสรปุผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษา  และสญัลักษณทางคณิต 
ศาสตรในการสื่อสาร  การสือ่ความหมาย  และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
                 เพือ่ใหมีความคิดรวบยอด มทีักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ 
คิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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 
รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 
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ว  ๑๖๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษา  วิเคราะหการเจริญเตบิโตของมนุษยจากวัยแรกเกิดจนถงึวยัผูใหญ  การทํางานที่
สัมพันธกนัของระบบยอยอาหาร  ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย  สารอาหารและ
อภิปรายถึงความจําเปนที่รางกายตองไดรับสารอาหาร  ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  ความ 
สัมพนัธของกลุมส่ิงมีชวีิต  ในแหลงที่อยูตาง ๆ  ความสัมพนัธของสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตในรูปของโซ
อาหาร  และสายใยอาหาร  ความสมัพนัธระหวางการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  กับสภาพแวดลอมใน
ทองถิน่  บอกวิธีการและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชนที่เปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต  ผลของการเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษยตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ผลตอส่ิงมีชีวิตจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทั้งโดยธรรมชาติและมนษุย  แนวทางการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทองถิน่  สมบัติของของแข็ง  ของเหลว  และแกส  สาร
เปนกลุมโดยใชสถานะ  หรือเกณฑอ่ืนทีก่าํหนดเอง  วิธกีารแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน  โดยการรอน 
การตกตะกอน  การกรอง  การระเหิด  การระเหยแหง  ประเภทของสารตาง ๆ  ที่ใชในชีวิตประจาํวนั 
โดยใชสมบัติ และการใชประโยชนของสารเปนเกณฑ การเลือกใชสารแตละประเภทไดอยางถกูตอง
และปลอดภัยสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ยนแปลงทีท่ําใหเกดิ
สารใหมและมสีมบัติเปลี่ยนไป  การเปลีย่นแปลงของสารที่กอใหเกดิผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม    
การตอวงจรไฟฟาอยางงาย  ตัวนําไฟฟา  และฉนวนไฟฟา  การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม  และนํา
ความรูไปใชประโยชน  การตอหลอดไฟฟาทัง้แบบอนุกรม  แบบขนานและนาํความรูไปใชประโยชน  
การเกิดสนามแมเหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟาผาน  และนําความรูไปใชประโยชน  ประเภทของ
หินโดยใชลักษณะของหนิ  สมบัติของหนิเปนเกณฑและนําความรูไปใชประโยชน   การเปลีย่นแปลง
ของหิน  ธรณพีิบัติภัยที่มีผลตอมนุษยและสภาพแวดลอมในทองถิน่  การเกิดฤดู  ขางขึ้น  ขางแรม  
สุริยุปราคาจันทรุปราคา  และนําความรูไปใชประโยชน  ความกาวหนาและประโยชนของเทคโนโลยี
อวกาศ    
                 โดยใชการสืบเสาะหาความรู  ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสาํรวจ  ตรวจสอบ  
การสืบคนขอมูล  การทดลอง  และการอภิปราย 
                 เพือ่ใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ  นาํความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน  มีจิตวทิยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  
และคานิยมที่เหมาะสม 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว  ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓    
ว  ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓    
ว  ๒.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕    
ว  ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕    
ว  ๓.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓    
ว  ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕    
ว  ๖.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓    
ว  ๗.๑  ป.๖/๑    
ว  ๗.๒  ป.๖/๑      
ว  ๘.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘     
รวม  ๓๗  ตัวชี้วัด 
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ส  ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 การศึกษาเรื่องพระพทุธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาต ิ  เปนเอกลักษณของชาติ
ไทย  เปนรากฐานทางวฒันธรรมไทย  เปนศูนยรวมจิตใจ  เปนมรดกทางวัฒนธรรมไทยและเปนหลัก
ในการพัฒนาชาติไทย ทบทวนพทุธประวัติในเรื่องการปลงอายุสังขาร ปจฉิมสาวก ปรินพิพาน การ
ถวายพระเพลงิ การแจกพระบรมสารีริกธาตุ สังเวชนียสถาน ๔ พระราธะ ทีฆีตีโกสกชาดก สัพพทาฐิ
ชาดก พอขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระมหาสมณเจากรม-พระปรมานุชิตชิโนรส พระรัตนตรัย 
ศรัทธา ๔ พทุธกิจ ๕ อริยสจั ๔ หลกักรรม หลักไตรสิกขา โอวาท๓ เบญจศีล อบายมุข ๖ อกุศลมูล 
๓ เบญจธรรม กุศลมูล ๓ พละ ๔ คารวะ๖ กตัญูกตเวทีตอพระมหากษัตริยมงคล ๓๘ การบรหิาร
จิตและเจริญปญญา พุทธศาสนสุภาษิต ตัวอยางการกระทาํความดีของบุคคลในประเทศ การสวด
มนตไหวพระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผเมตตา ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธ ิและ
ปญญา วธิีปฏิบัติ และประโยชนของ  การบริหารจิตและเจริญปญญา การยนื การเดิน การนัง่ และ
การนอนอยางมีสติ การกําหนดรูความรูสึก เมื่อตาเห็นรูป หฟูงเสยีง จมูกดมกลิน่ ล้ินลิม้รส กาย
สัมผัสส่ิงทีม่ากระทบใจรับรูธรรมารมณ สมาธิในการฟง การอาน การคิด การถามและการเขียน การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม โอวาท ๓ หลักธรรมสําคัญของศาสนาตาง ๆ ศาสนพิธีของศาสนาตาง ๆ 
ไดแก ศาสนาอิสลาม คริสต และฮินด ู ความรูเบื้องตนเกีย่วกับสถานที่ตาง ๆ ภายในวัด เชน เขต
พุทธาวาส สังฆาวาส การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวดั การถวายของแกพระภิกษุ การปฏิบัติตน
ในขณะฟงธรรม การปฏิบัติตนตามแนวทางของพทุธศาสนิกชน เพื่อประโยชนตอศาสนา การ
อาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร พิธีทอดผาปา พิธทีอดกฐนิ ระเบียบพธิีในการ
ทําบุญงานอวมงคล การปฏิบัติตนที่ถกูตองในศาสนพธิี พิธีกรรม และวันสาํคัญทางศาสนา เชน วนั
มาฆบูชา วันวสิาขบูชา วนัอัฐมีบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัธรรมสวนะ ประโยชนของการเขารวมในศา
สนพิธ ีพธิีกรรม และวนัสําคญัทางศาสนา การแสดงตนเปนพทุธมามกะ 
                 การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับชวีิตประจําวนั เชน กฎหมายจราจร กฎหมาย
ทะเบยีนราษฎร  กฎหมายยาเสพติดใหโทษ  เทศบัญญติั  อบต.  อบจ.  ประโยชนของการปฏิบัติตน
ตามกฎหมายดังกลาว  ความหมาย  และประเภทของวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาที่มีผลตอตนเองและสังคมไทย  แนวทางการธาํรงรักษาวัฒนธรรมไทย  ความหมาย  และ
สําคัญของมารยาทไทย  มารยาทไทย  และมารยาททางสังคม  เชน  การแสดงความเคารพ  การยนื 
การเดิน  การนั่ง  การนอน  การรับของ  สงของ  การรับประทานอาหาร  การแสดงกริิยาอาการ  การ
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ทักทาย การสนทนา การใชคําพูด ประโยชนและคุณคาทางวัฒนธรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรม
ระหวางกลุมภาคตางๆ ในสงัคมไทย แนวทาง  การรักษาวัฒนธรรม แหลงขอมูล ขาวสาร เหตุการณ
ตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ แหลงขาว สถานการณจริง ประโยชนจากการติดตามขอมูล 
ขาวสาร เหตุการณตางๆ หลกัการเลือกรับและใชขอมูล ขาวสารจากสือ่ตางๆ รวมทัง้สื่อที่ไรพรมแดน 
บทบาทหนาที ่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่และรัฐบาล กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสรมิประชาธิปไตย
ในทองถิน่และประเทศ การมีสวนในการออกกฎหมายระเบียบ กติกา การเลือกตั้ง สอดสองดูแลผูมี
พฤติกรรมการกระทาํผิดการเลือกตั้ง และแจงตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ การใช
สิทธิออกเสยีงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
                 การศึกษาบทบาทของผูผลิตที่มีคุณภาพ เชน คํานึงถึงสิง่แวดลอม มีจรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบตอสังคม  วางแผนกอนเริ่มลงมอืทํากจิกรรมตางๆ  เพื่อลดความผิดพลาดและการสูญเสยี  
ฯลฯ  ทัศนคตใินการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประโยชนของการผลิตสินคา
ที่มีคุณภาพ คุณสมบัติของผูบริโภคที่ดี พฤติกรรมของผูบริโภคที่บกพรอง คุณคาและประโยชนของ
ผูบริโภคที่รูเทาทนั   ที่มีตอตนเอง  ครอบครัวและสังคม  ความหมายและความจาํเปนของทรัพยากร  
หลักการ  และวิธีใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  วธิีการสรางจิตสํานึกใหคนในชาติรูคุณคาของ
ทรัพยากรทีม่อียูจํากัด วางแผนการใชทรัพยากร ประยกุตเทคนิคและวิธีการใหมๆ ใหเกิดประโยชน
แกสังคม  และประเทศชาติ  และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ความสมัพนัธระหวางผูผลิต 
ผูบริโภค  ธนาคาร  และรัฐบาล  ทีม่ีตอระบบสภาพทางเศรษฐกิจอยางสังเขป  เชน  การแลกเปลี่ยน
สินคาและบรกิาร  รายไดและรายจาย  การออมกับธนาคาร  การลงทุน  แผนผงัแสดงความสมัพันธ
ของหนวยเศรษฐกิจ  ภาษีและหนวยงานที่จัดเก็บภาษี  สิทธิของผูบริโภค  และสิทธิของผูใชแรงงาน
ในประเทศไทย  การหารายได  รายจาย  การออม  การลงทนุ  ซึง่แสดงความสมัพนัธระหวางผูผลิต 
ผูบริโภคและรัฐบาล การรวมกลุมเชงิเศรษฐกิจเพื่อประสานประโยชนในทองถิน่เชน กลุมออมทรัพย  
กลุมแมบาน  กองทนุหมูบาน 
                 การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร  (แผนที่  และภาพถาย)  ที่แสดงลักษณะทาง
กายภาพของประเทศความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณทางธรรมชาตขิอง
ประเทศ เชน อุทกภัย แผนดินไหว วาตภัย ภูมิลักษณที่มีตอภูมิสังคมของประเทศไทย ส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาต ิ  กับส่ิงแวดลอมทางสังคมในประเทศ  ความสัมพันธและผลกระทบ  ผลที่เกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีตถึงปจจุบันและผลที่เกิดขึ้น  (ประชากร 
เศรษฐกิจ  สังคม  อาชีพ  และวัฒนธรรม)  แนวทางการใชทรัพยากรของคนในชมุชนใหใชไดนานขึ้น 
โดยมีจิตสํานกึรูคุณคาของทรัพยากร  แผนอนุรักษทรัพยากรในชุมชน  หรือแผนอนุรักษ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๒หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 โดยใชวิธีการสังเกต  ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  อภิปราย  สนทนา  ซักถาม  แสดงความ
คิดเห็น รวบรวมขอมูลสืบคน ขอมูลสรุปใจความสาํคัญ กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน  
กระบวนการกลุม  และกระบวนการฝกปฏิบัติ 
                 เพือ่ใหตระหนกัเห็นคุณคา  ประโยชน  ภูมิใจ  ชื่นชม  ยอมรับ  รูจักตนเอง  ความรักชาติ  
ความเชื่อมัน่ในตนเอง  ความรับผิดชอบและความมีเหตผุล  เสนอแนวทางปฏิบัติ  ติดตามขอมูลขาว 
สารของการทาํความดี การบริหารจิตและเจริญปญญา การเปนพลเมอืงดีตามวถิีชีวติประชาธิปไตย 
การจัดทาํแผนที่และใชแผนที่  และเครื่องมือทางภูมิศาสตร  รวมศาสนพิธีและพิธกีรรมในวนัสําคัญ
ทางศาสนา  การบังคับจิตใหต้ังมั่นโดยมีสติสัมปชัญญะ  มีจิตสาํนกึรูคุณคาของทรพัยากร 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส  ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙ 
ส  ๑.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔ 
ส  ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕ 
ส  ๒.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ส  ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ส  ๓.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
ส  ๕.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส  ๕.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาความหมาย  และความสําคัญของวธิีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ  และใช
วิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร  หรือเหตุการณสําคัญตามลําดับ
ข้ันตอนอยางเปนระบบ  ไดแก  การตั้งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การสํารวจแหลงขอมูลที่
เกี่ยวของ การรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย การวิเคราะหความนาเชื่อถอืของขอมูล การ
ตีความ  การเรียบเรียงและนําเสนอความรูที่คนพบไดอยางนาสนใจ  นําวิธีการทางประวัติศาสตรไป
ใชศึกษาเรื่องราวในทองถิน่  เชน  ความเปนมาของภูมินามของสถานที่ในทองถิ่น  เหตุการณสําคญั
ในทองถิน่  ประวัติและผลงานสาํคัญของบุคคลในทองถิ่น  โดยใชทกัษะการสํารวจ  การอาน  การ
สอบถาม การเปรียบเทยีบ การตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห การอธิบาย เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจวิธกีารทางประวติัศาสตรและสามารถใชวิธกีารทางประวติัศาสตร  สืบคนเรื่องราวตางๆ
ไดอยางเปนระบบ  ศึกษาตัวอยางหลกัฐานทางประวัติศาสตรที่เหมาะสมที่จะนาํมาใชในการศึกษา
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทยในสมัยรัตนโกสนิทร  เชน  พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่  ๔  
หรือรัชกาลที่  ๕  กฎหมายตราสามดวง  เปนตน  เพื่อใหสามารถสรุปขอมูลที่ไดจากหลกัฐานทัง้
ความจริง  และขอเท็จจริง  และนาํเสนอขอมูลจากหลักฐานทีห่ลากหลาย  ในการทําความเขาใจ 
เร่ืองราวสาํคัญในอดีตได  ดวยวิธกีารตาง ๆ  ไดอยางนาสนใจ  โดยใชทักษะ  การสํารวจ  การอาน  
การเปรียบเทยีบ  การตีความ  การวิเคราะห  การสังเคราะห  การอธิบาย  การสรุปความ  การเรียง 
ความ  การจดัทําโครงงาน  และการจัดนทิรรศการ  เพือ่ฝกทักษะการสืบคนขอมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพศึกษาสภาพสงัคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศเพือ่น
บานในปจจุบันโดยสงัเขป  เชื่อมโยง  และเปรียบเทยีบกับประเทศไทย  ศึกษาความเปนมา  สมาชิก
ของอาเซียน  และความสัมพันธของกลุมอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจบัุนโดยสงัเขป  
                 โดยใชทักษะการอาน  เรียนรูจากแผนที่  การสํารวจ  การตอบคําถาม  การเปรียบเทยีบ  
การวิเคราะห  เพื่อใหเขาใจพัฒนาการของกลุมประเทศเพื่อนบาน  ทีม่ีความสมัพนัธกับประเทศไทย 
ความสัมพันธของกลุมอาเซยีน  เกิดความเขาใจอนัดีระหวางประเทศ  ยอมรับความแตกตางทาง
วัฒนธรรม  และอยูรวมกนัไดอยางสนัติสุขศึกษาพฒันาการของไทยสมัยรัตนโกสนิทร  เกีย่วกบัการ
สถาปนาอาณาจักร  ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการ
ทางดานตาง ๆ  โดยสงัเขป  ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในดานตาง ๆ  ในสมัยรัตนโกสนิทร  
เชน  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท  



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๔หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยรัตนโกสินทรทีน่าภาค 
ภูมิใจ  และควรคาแกการอนุรักษไว  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การเชื่อมโยง  การ
วิเคราะห  
                 เพือ่ใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนักถึงความเพยีรพยายาม
ของบรรพบุรุษที่ไดปกปอง และสรางสรรคความเจริญใหบานเมืองตกทอด เปนมรดกทางวัฒนธรรม
สืบตอถึงปจจบัุน 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส  ๔.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒  
ส  ๔.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒   
ส  ๔.๓  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
รวม  ๘  ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๕หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พ  ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาระบบสืบพันธุ  ระบบไหลเวยีนโลหิต  ระบบหายใจ  และการดูแลรักษา  การสราง
สัมพันธภาพ  พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ  โรคเอดส  การตั้งครรภ  รูปแบบการเคลื่อนไหวของราง 
กายแบบผลัดและแบบผสมผสาน  การรับแรงการใชแรง  ทักษะกลไกในการเลนกฬีา  กฬีาไทยกีฬา
สากล  ** กฬีาและการละเลนพืน้บาน**  กิจกรรมนันทนาการ  การเลนกฬีา  และการออกกาํลังกาย  
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กฎกติกาขอตกลงของการเลนกฬีา ส่ิงแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ  
โรคติดตอ  การระบาดของโรค  สมรรถภาพทางกาย  ภัยธรรมชาติ  การปองกนัยาเสพติด 
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธบิาย การจาํแนก  
เปรียบเทยีบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มคีวามสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูดานสุขภาพรางกาย  การออกกําลังกาย  และเลนกฬีาไปใช
ในชีวิตประจาํวัน  เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณ  ทั้งทางรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และสติ 
ปญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค  และอยูรวมกับบุคคลอื่นในสงัคมอยางมี
ความสุข 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ  ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
พ  ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒  
พ  ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕ 
พ  ๓.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖  
พ  ๔.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔ 
พ  ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
หมายเหต ุ  **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ศ  ๑๖๑๐๑  ศิลปะ  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
สาระทัศนศิลป 
                 ศึกษาเรื่องสีคูตรงขาม การใชสีคูตรงขามในการถายทอดความคิดและอารมณ หลักการ
จัดขนาด สัดสวน ความสมดุลในการสรางงานทัศนศลิป การสรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒ มิติ  
เปน  ๓  มิติ  โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ําหนกั  การใชหลกัการเพิ่มและลดในการสรางสรรค
งานปน  การสรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชหลักการของรูปและพื้นที่วาง  สีคูตรงขาม  หลกัการจัด
ขนาด  สัดสวน  และความสมดุล  การสรางงานทัศนศลิปเปนแผนภาพ  แผนผงั  และภาพประกอบ 
ภาพประเพณี  และสถานทีสํ่าคัญในทองถิ่น  บทบาทของทัศนศิลปในชีวิตและสังคม  อิทธพิลของ
ศาสนาที่มีตองานทัศนศิลปในทองถิน่  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถิ่นที่มีผลตอการสรางงานทศัน 
ศิลป  
                 โดยใชวิธีการศึกษา  คนควา  ระบุ  อธิบาย  บรรยาย  อภิปราย  สรางสรรคงานทัศนศลิป
รูปแบบ  ๒  มติิ  ๓  มิติ  โดยใชหลักการของแสงเงารูปและพื้นทีว่าง  ใชสีคูตรงกันขาม  หลักการจดั
ขนาด  สัดสวน  และความสมดุล  สรางสรรคงานปนโดยใชหลักการเพิ่มและลด  สรางงานทัศนศิลป
เปนแผนภาพ  แผนผัง  และภาพประกอบ 
                 เหน็คุณคาความงามของงานทศันศิลป  ชืน่ชอบในการสื่อความหมายและความรูสึกเปน
งานทัศนศิลป  เกิดความมัน่ใจในตนเอง  ยอมรับคําติชมและแกไขขอบกพรอง  เหน็คุณคางานทศัน 
ศิลปที่มีตอชีวติของคนในสังคม  และที่เปนมรดกทางวฒันธรรม 
 
สาระดนตรี 
                 ศึกษาเรื่อง  องคประกอบดนตรี  และศัพทสังคีต  การจําแนกประเภทและบทบาทหนาที่
เครื่องดนตรีทีม่าจากวัฒนธรรมตาง ๆ  การอานเขยีนโนตไทย  และโนตสากลทํานองงาย ๆ  การรอง
เพลงประกอบดนตรี  การสรางสรรครูปแบบจังหวะและทํานองดวยเครื่องดนตรี  การบรรยายความ 
รูสึกและแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับทาํนอง  จังหวะ  การประสานสยีงและคุณภาพเสียงของเพลงที่
ฟง  ดนตรีในประวัติศาสตร  การจําแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตางกนั  อิทธพิลของวัฒนธรรมตอ
ดนตรีในทองถิน่ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 โดยใชวิธีการศึกษา  คนควา  บรรยาย  จําแนก  แสดงความคิดเหน็  อภิปราย  อธิบาย   
อานเขียนโนตไทย  และโนตสากล   บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลง  สรางสรรครูปแบบ
จังหวะและทํานองดวยเครื่องดนตรี   
                 เหน็คุณคา  ความสําคัญ  ประโยชน   มีความชื่นชมตอดนตรี  เห็นความสัมพันธระหวาง
ดนตรีกับวิถีชวีิต  ประเพณี  วัฒนธรรม   รวมกิจกรรมดนตรีดวยความสนุกสนานและเหน็คุณคาของ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมทีต่างกนัและเปนมรดกทางวฒันธรรม  รวมทั้งความสาํคัญในการอนรัุกษ   
 
สาระนาฏศิลป 
                 ศึกษาการสรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดง โดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ  
การออกแบบเครื่องแตงกาย  หรืออุปกรณประกอบการแสดงอยางงายๆ  การแสดงนาฏศิลป  และ
ละครงาย ๆ  บทบาทและหนาที่ในงานนาฏศิลปและการละคร  หลกัการชมการแสดง  องคประกอบ
ทางนาฏศิลป  และการละคร  ส่ิงที่มีความสําคัญตอการแสดงนาฏศิลปและละคร  ประโยชนที่ไดรับ
จากการแสดงหรือการชมนาฏศลิปและละคร 
                 โดยใชวิธีการศึกษา  คนควา  แสดงความคดิเห็น  บรรยาย  อธิบาย  ประดิษฐทาทาง
ประกอบเพลง  หรือเร่ืองราว  ออกแบบเครื่องแตงกาย  อุปกรณประกอบฉาก  แสดงนาฏศิลป  และ
ละคร   เขารวมกิจกรรมนาฏศิลป   
                 เกดิความชืน่ชม  เห็นคุณคา  ความสําคัญ  และประโยชนของการแสดงนาฏศิลป  เห็น
ความสัมพันธ  และประโยชนของนาฏศิลปและการละคร  คุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวฒัน 
ธรรม  คุณคาการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทย  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ  ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗    
ศ  ๑.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ศ  ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖  
ศ  ๒.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  
ศ  ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖  
ศ  ๓.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒  
รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๘หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ง  ๑๖๑๐๑  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาวิเคราะหฝกทักษะแนวทางการทํางาน  และปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอนเปน  
การทาํงานตามลําดับ  มกีารวางแผนไวกอนการทํางาน  เมื่อทํางานเสร็จแลวใหประเมินทุกขัน้ตอน  
เพื่อการแกไขและปรับปรุงผลงาน การจัดการในการทาํงานและทกัษะในการทํางานรวมกนั มารยาท
ในการทํางานกับสมาชกิในครอบครัวและผูอ่ืน  การมีจติสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยาง
ประหยัด  และคุมคา  เปนคุณธรรมในการทํางาน  ระบบเทคโนโลย ี ประกอบดวย  ตัวปอน  (Input)  
กระบวนการ  (Process)  และผลลัพธ  (Output)  การสรางสิ่งของเครื่องใชอยางเปนขั้นตอน  ต้ังแต
กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถายทอดความคิด เปน
ภาพราง  ๓  มิติ  หรือแผนที่ความคิด  กอนลงมอืสรางและประเมินผล  ใหผูเรียนทาํงานอยางเปน
กระบวนการภาพราง  ๓  มติิแผนที่ความคิด  ความรูที่ใชในการสรางชิ้นงาน  ทกัษะการสรางชิ้นงาน  
การใชคอมพวิเตอรในการคนหาขอมูล  การเก็บรักษาขอมูลในรูปแบบตาง ๆ  การจัดขอมูลเพื่อการ
นําเสนอ  การใชซอฟตแวรนําเสนอ  การเลือกใชซอฟตแวรประยุกตใหเหมาะสมกบัรูปแบบการนํา 
เสนอ   การสรางชิ้นงานตองมีการวางแผน  และออกแบบอยางสรางสรรค  ใชคอมพวิเตอรเพื่อสราง
ชิ้นงาน สํารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ความสนใจ ความสามารถและทักษะ คุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ  เชน  ความซื่อสัตย  ความขยันอดทน  ความยุติธรรม  ความรบัผิดชอบ 
                 โดยใชกระบวนการศึกษา  วิเคราะหการฝกทกัษะปฏิบัติ  การคิด  การสรุป  การอธิบาย    
การจําแนก การนําเสนอ การแกปญหา นําความรูความคิดไปใชในการเรียนรูสามารถนําไปประยกุต  
ใชในชีวิตประจําวนัไดอยางสรางสรรค 
                 เหน็คุณคา  และมีเจตคติที่ดีตอความรักชาติ  รักในความเปนไทย  มคีวามมุงมัน่ในการ
ทํางาน  ใฝเรียนรู  สรางวินยัในตนเอง  มคีวามซื่อสัตยสุจริต  ใชชีวิตอยางพอเพียง  มีจิตสาธารณะ
เพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  คานิยมอยางเหมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓   
ง ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓   
ง ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕ 
ง ๔.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒   
รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๙หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

อ  ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 คําสั่ง  คําขอรอง  คําแนะนาํ  คําขออนุญาต  ขอความนทิาน  บทกลอนสั้น ๆ  เร่ืองเลา  
ประโยค  ภาพ  สัญลักษณ  เครื่องหมายวรรคตอน  ใจความสาํคัญ  บทสนทนา  ความตองการและ
ความรูสึก  การตอบรับ  ปฏิเสธ  ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  และครอบครัว  กิจกรรมตาง ๆ  ภาพ  
แผนผัง  แผนภูมิตารางแสดงขอมูล  โครงสรางของประโยคตาง ๆ  ความแตกตางระหวางภาษาตาง 
ประเทศกับภาษาไทย  รวมถึงเทศกาลงานฉลอง  ประเพณี  วันสาํคญั  คําศัพททีเ่กี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน  สถานการณตางในหองเรียน  และสถานศึกษา  ขอมูลตาง ๆ  แหลงทองเทีย่ว 
                 โดยปฏิบัติตามคําสั่ง  คําขอรอง  คําแนะนาํ  การขออนุญาต  การเลือก  ระบุ  อาน  บอก  
การพูดโตตอบ  ระบ ุ เลือกภาพ  สัญลกัษณ  การพูด  และเขียนแสดงความตองการ  การขอและให
ขอมูล  การแสดงความรูสึก  การใหเหตุผลของตนเอง  เพื่อนและครอบครัว  การตอบรับ  และปฏิเสธ  
การใหเหตุผล  การแสดงความคิดเหน็ในสถานการณตาง ๆ  เปรียบเทียบ  บอกความเหมือน  และ
ความแตกตาง  เสยีงประโยคชนิดตาง ๆ   โครงสรางประโยค  ของภาษาตางประเทศกับภาษาไทย  
การใชตางประเทศ  รวมทัง้ความแตกตางภาษา  และวฒันธรรมของเจาของภาษา  การสื่อสารเชือ่ม 
โยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  การคนควา  รวบรวม  การนําเสนอดวยการพูดและการเขยีน  
                 ผูเรียนมีเจตคติทีดี่ตอภาษาอังกฤษ  มีความกระตือรือรน  ใฝรู  ใฝเรียน  มีวนิัยในตนเอง  
มุงมัน่ในการทาํงาน  รูจักประหยัด  รักความเปนไทย  เหน็คุณคา  หวงแหนศิลปะและวัฒนธรรมของ
ตนเอง  มีความรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต  ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔    
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,  ป.๖/๓ 
ต  ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓   
ต  ๒.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒    
ต  ๓.๑  ป.๖/๑   
ต  ๔/๑  ป.๖/๑   
ต  ๔.๒  ป.๖/๑ 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
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ง  ๑๖๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๓ 
รายวิชาเพิม่เติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาความรูเบือ้งตนและฝกปฏิบัติงานเกีย่วกับคอมพิวเตอร  สวนประกอบ  การทาํงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร  การใชโปรแกรมฝกพิมพตัวอักษรและคํา  ระบบปฏิบัติการดอส  โปรแกรม
วินโดวส  โปรแกรมประมวลคํา  ไดแก  ไมโครซอฟทเวริด  ไมโครซอฟทเอกเซล  ตามระบบงานสาร 
สนเทศ ไมโครซอฟทเพาเวอรพอยต เปนพื้นฐานการนาํเสนองานใชอินเตอรเน็ตทกัษะคนควาศกึษา
หาความรูใหม  ในฐานะอุปกรณชวยงาน  เพื่อประโยชนในชีวิตประจาํวนั 
                 โดยการฝกปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู จดบนัทกึ จัดกลุมขอมูล อภิปรายซักถาม เพือ่ให  
มีความรูความเขาใจ ความหมาย ความสาํคัญ ประโยชนและธรรมชาติของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร 
รวบรวมขอมูลที่สําคัญจากแหลงตาง ๆ  ออกแบบ  และสรางของเลน  ของใช  โดยนําเทคโนโลยมีา
ประยุกตใชในการทาํงาน 
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ก  ๑๖๑๐๑  ลูกเสือ  ๖ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 เปดประชุมกอง  ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรม  โดยใหศึกษา
วิเคราะห  วางแผนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานโดยเนนระบบหมู  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปดประชมุ
กอง 
                 เตรียมลูกเสือสํารอง นยิายเรื่องเมาคล ีประวติัการเริ่มกิจการลกูเสือสํารอง การทาํความ
เคารพเปนหมู การทําความเคารพเปนรายบุคคล การจับมือซาย ระเบียบแถวเบื้องตน คําปฏิญาณ 
กฎ  และคติพจนของลูกเสือสํารอง 
                 ลูกเสือเอก อนามัย ความสามารถในเชงิทักษะ การสํารวจ การคนหาธรรมชาต ิ ความ
ปลอดภัย บริการ ธงและประเทศตางๆ การฝมือ กิจกรรมกลางแจง การบันเทิง การผูกเงื่อน  คํา
ปฏิญาณ  กฎ  และคติพจนของลูกเสือสํารอง 
                 เพือ่ใหมีความรูความเขาใจในกจิกรรมลูกเสือ  สามารถปฏบัิติตามคําปฏิญาณ  กฎและ
คติพจนของลกูเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกตจดจํา  มคีวามราเรงิแจมใส  มีระเบียบวินยั  ประหยัด  
ซื่อสัตยสุจริต อดทน เสียสละ ชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนได เปนผูนาํและผูตามที่ดี สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  สนใจและอนรัุกษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
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ก  ๑๖๑๐๒  แนะแนว  ๖ 
รายวิชาเพิม่เติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับรู  ความตองการ  และความรูสึกของตนเอง  การรูจัก
จุดเดนจุดดอยของตนเอง  การรูความสนใจ  ความถนดั  มีความภาคภูมิใจในตนเองและชื่นชมผูอ่ืน   
การรูและเขาใจความตองการ  ปญหาของตนเอง  ความสามารถในการสื่อความรูสึก  ใหผูอ่ืนไดรับรู
การแสดงออกของอารมณที่เหมาะสมกับวยั  การเปนผูใหและผูรับที่ดี  ความสามารถในการทาํงาน
และอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และแกปญหางาย ๆ  ของตนเอง  ความสามารถเลือกในการ
ใชขอมูลใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีเจตคติที่ดีตออาชีพจุจริต  มีคานิยมที่ดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีจติสํานึก  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  และครอบครัว  มีจิตอาสา  เพื่อพัฒนาสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๓หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการวดัและประเมนิผลการเรยีนและการจบหลกัสตูร 
หลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑   
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หลกัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู  
 
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการ
เรียนรู  และพฒันาการดานตาง ๆ  ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  นําผล
ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู และใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียนของโรงเรียนบาน
เตาบา  มกีระบวนการจัดการที่เปนระบบ  เพื่อใหการดําเนนิการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนไป
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผลการประเมินตรงตามสภาพความรู ความสามารถที่แทจริงของ
ผูเรียน ถกูตองตามหลักการวัดและประเมนิผลการเรียนรู รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายใน
และการประเมินภายนอก  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได  โรงเรียนบานเตาบาจงึไดกําหนด
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู  การตัดสินการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ของสถานศึกษา 
ดังนี ้
                 ๑.  สถานศกึษาเปนผูรับผิดชอบการประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียน  โดยเปดโอกาสให
ทุกฝายทีเ่กี่ยวของมีสวนรวม 
                 ๒. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัดตามกลุมสาระการเรียนรูทีก่ําหนดในหลักสูตรและจัดใหมีการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 ๓. การประเมินผูเรียนจะพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤต ิ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู  การรวมกิจกรรม  และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
                 ๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตองดําเนนิการดวยเทคนิค  วธิีการที่หลากหลาย  เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยาง
รอบดานทัง้ดานความรู  ความคิด  กระบวนการ  พฤตกิรรม  และเจตคติ  เหมาะสมกับส่ิงที่ตองการ
วัด  ธรรมชาตวิิชา  ระดับชัน้ของผูเรียน  โดยตั้งอยูบนพืน้ฐานความเทีย่งตรง  ยุติธรรมและเชื่อถือได 
                 ๕.  การประเมินผลการเรียนรู  จุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงพฒันาผูเรียน  พัฒนาการจัดการ 
เรียนรู  และตัดสินผลการเรยีน 
                 ๖.  เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการประเมนิผลการเรียนรู 
                 ๗.  มีการเทยีบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาตาง ๆ  
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                 ๘.  มีการจัดทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา  เพื่อเปนหลกัฐานการประเมินผลการเรียนรู 
รายงานผลการเรียน  แสดงวุฒิการศึกษา  และรับรองผลการเรียนของผูเรียน 
 
องคประกอบของการวดัและประเมนิผลการเรียนรู  
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  
๒๕๕๑  กาํหนดจุดหมาย  สมรรถนะสําคญัของผูเรียน  และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย  และ
กรอบทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีคุณภาพชวีิตที่ดี  และมขีีดความสามารถ
ในการแขงขันในเวทีระดับโลก  กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดทีก่ําหนด
ในกลุมสาระการเรียนรู  ๘  กลุมสาระ  มีความสามารถดานการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  มี
คุณลักษณะอันพงึประสงคและเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู
มีองคประกอบตาง ๆ  ดังนี ้
                 ๑.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู 
                       ผูสอนทาํการวัดและประเมนิผลการเรียนรูผูเรียนเปนรายวิชา  ตามตวัชี้วัดที่กําหนด
ในหนวยการเรียนรู  ดวยวธิีการที่หลากหลาย  ใหไดผลการประเมนิตามความสามารถที่แทจริงของ
ผูเรียน  โดยทาํการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ไปพรอมกับการจัดการเรียนการสอน  ไดแก  การ
สังเกตพฒันาการ  และความประพฤติของผูเรียน  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกจิกรรม
และการทดสอบซึ่งผูสอนตองนาํนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรยีนรูทีห่ลากหลาย  เชน  การ
ประเมินสภาพจริง  การประเมินการปฏิบัติงาน  การประเมินจากโครงงานและการประเมินจากแฟม
สะสมงาน ไปใชในการประเมินผล  การเรียนรูควบคูไปกับการใชแบบทดสอบแบบตางๆ  และตองให
ความสาํคญักบัการประเมนิระหวางป/ภาค  มากกวาการประเมินปลายป/ภาค 
                 ๒.  การประเมนิการอาน  คิดวเิคราะห  และเขียน 
                       การประเมนิการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  เปนการประเมินศกัยภาพของผูเรียน
ในการอาน  การฟง  การดู  และการรับรูจากหนงัสือ  เอกสาร  และสื่อตางๆ  ไดอยางถูกตองแลวนาํ  
มาคิดวิเคราะหเนื้อหาสาระที่นาํไปสูการแสดงความคิดเห็น  การสงัเคราะหสรางสรรคในเรื่องตาง ๆ 
และถายทอดความคิดนัน้ดวยการเขียนซึง่สะทอนถงึสติปญญา ความรู ความเขาใจ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห  แกปญหา  และสรางสรรคจินตนาการอยางเหมาะสม  และมีคุณคาแกตนเอง  
สังคม  และประเทศชาติ  พรอมดวยประสบการณ  และทักษะในการเขียนที่มีสํานวนภาษาถูกตอง  



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๖หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

มีเหตุผล  และลําดับข้ันตอนในการนาํเสนอ  สามารถสรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตาม
ระดับความสามารถในแตละระดับชั้น  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  สรุปผลเปนราย
ป/รายภาค  เพื่อวนิิจฉัยและใชเปนขอมูลเพื่อประเมนิการเลื่อนชัน้เรียน  และการจบการศึกษาระดับ
ตาง ๆ  
                  ๓.  การประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค 
                       การประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค  หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  และตามที่สถานศึกษากาํหนดเพิ่มเติม  เปน
การประเมนิรายคุณลักษณะ  แลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมิน  นํามาพิจารณาสรุปผลเปน
รายป/รายภาค  เพื่อใชเปนขอมูลประเมิน  การเลื่อนชัน้เรียน  และการจบการศึกษาระดับตาง ๆ  
                 ๔.  การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                       การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  ตามหลักสูตรแกน  
กลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค
และเวลาในการเขารวมกจิกรรม  ตามเกณฑทีก่ําหนดไวในแตละกิจกรรม  และใชเปนขอมูลประเมิน
การเลื่อนชัน้เรยีน  และการจบการศึกษาระดับตาง ๆ   
 
การตดัสนิการใหระดบัและการรายงานผลการเรยีน 
 
                 ๑.  การตัดสินผลการเรียน   
                       หลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกั 
ราช  ๒๕๕๑  ไดกําหนดโครงสราง  เวลาเรียน  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  การอาน  คิดวิเคราะห 
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพฒันาผูเรียน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีคุณภาพ
เต็มตามศักยภาพ  และกาํหนดหลักเกณฑการวดัและประเมินผลการเรียนรู  เพื่อตัดสินผลการเรียน
ของผูเรียน  ดังนี ้
                      ๑.๑  ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทัง้หมด 
                      ๑.๒  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชีว้ัด  และผานตามเกณฑทีก่าํหนด 
                      ๑.๓  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรยีนทุกรายวิชา 
                      ๑.๔  ผูเรียนตองไดรับการประเมิน  และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่กําหนดใน
การอาน  คิดวเิคราะห  และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๗หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                       การพิจารณาเลื่อนชัน้ระดบัประถมศึกษา ถาผูเรียนมขีอบกพรองเพยีงเล็กนอย และ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาสามารถพฒันาและสอนซอมเสริมได สามารถที่จะผอนผันใหเลื่อนชั้น
ได  แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดบัชั้น
ที่สูงขึน้  คณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้าํชั้นได  โดยคาํนงึถงึวุฒิภาวะ  และความรูความสามารถ
ของผูเรียนเปนสําคัญ 
                 ๒.  การใหระดับผลการเรียน 
                       หลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกั 
ราช  ๒๕๕๑  ไดกําหนดเกณฑการตัดสิน  เพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู
ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน  ๘  ระดับ  ดังนี ้
 

คะแนนรอยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 
๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 
๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก 
๗๐-๗๔ ๓ ดี 
๖๕-๖๙ ๒.๕ คอนขางด ี
๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง 
๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช 
๕๐-๕๔ ๑ ผานเกณฑข้ันต่ํา 
๐-๔๙ ๐ ตํ่ากวาเกณฑ 

              
                       การประเมนิการอาน  คิดวเิคราะห  และเขียน  และคุณลักษณะอันพงึประสงคนั้นให
ระดับผลการประเมินเปนผาน  และไมผาน  กรณีที่ผานใหระดับผลการเรียนเปนดีเยี่ยม  ดี  และผาน 
กําหนดความหมายของผลการประเมนิคณุภาพดีเยี่ยม  ดี  และผาน  ดังนี ้
                             ดีเยี่ยม หมายถงึ สามารถจับใจความสําคัญไดครบถวน เขยีนวิพากษ วิจารณ  
เขียนสรางสรรค  แสดงความคิดเห็นประกอบอยางมีเหตผุลไดถูกตอง  และสมบูรณ  ใชภาษาสุภาพ  
และเรียบเรียงไดสละสลวย 
                             ดี  หมายถึง  สามารถจับใจความสาํคัญได  เขียนวพิากษ  วิจารณ  เขียนสราง 
สรรคได  โดยใชภาษาสุภาพ 
                             ผาน  หมายถงึ  สามารถจับใจความสําคัญ  และเขียนวพิากษ  วิจารณไดบาง 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๘หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                       การประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค 
                 ดีเยี่ยม หมายถงึ ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเปนนิสัย และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  เพื่อประโยชนสุขของ  ตนเอง และสังคม 
                             ดี  หมายถึง  ผูเรียนมคุีณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ  เพื่อใหเปนที่ยอม 
รับของสังคม 
                             ผาน  หมายถงึ  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด 
                       การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
                             ผาน  หมายถงึ  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ  “ผาน”  ในกิจกรรมสําคัญทั้ง  ๓  
กิจกรรม  คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
                             ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ  “ไมผาน”  ในกิจกรรมสาํคัญ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่  จาก  ๓  กจิกรรม  คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมเพือ่
สังคมและสาธารณประโยชน 
                 ๓.  การรายงานผลการเรียน  
                       การรายงานผลการเรียน เปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนา
ในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปน
ระยะ ๆ  หรืออยางนอยภาคเรียนละ  ๑  คร้ัง  การรายงานผลการเรยีนนั้นสามารถรายงานเปนระดับ
คุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
 
เกณฑการจบหลกัสตูร  
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  
๒๕๕๑  กําหนดเกณฑสําหรับการจบการศึกษา  ดังนี ้
                       ๑.  ผูเรียนเรยีนรายวิชาพืน้ฐาน  รายวชิาเพิ่มเติม  และกิจกรรมพฒันาผูเรียนจาํนวน  
๑,๐๐๐ ชั่วโมง โดยเปนรายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ ชัว่โมง รายวิชาเพิม่เติม ๔๐ ชัว่โมง และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  ๑๒๐  ชั่วโมง 
                       ๒.  ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวชิาพื้นฐานในระดบัผลการเรียนตั้งแต  ๑  ข้ึนไป 
                       ๓.  ผูเรียนมผีลการประเมนิการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนในระดับผานเกณฑการ
ประเมิน  คือ  ระดับผลการเรียนเปนดีเยี่ยม  ดี  และผาน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๙หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                       ๔. ผูเรียนมผีลการประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค ระดับผานเกณฑการประเมิน 
คือ  ระดับผลการเรียนเปนดีเยี่ยม  ดี  และผาน 
                       ๕.  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกกิจกรรม  มีผลการประเมินระดับ  “ผาน”  
ทุกชัน้ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๐หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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๑๔๑หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 

 
 
 

คําสั่งโรงเรยีนบานเตาบา 
ที่  ๒๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง    แตงตัง้คณะกรรมการจัดทําหลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

……………………. 
                 เพือ่ใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบานเตาบา  ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย บังเกิดผลดี และเกิดประสิทธิภาพสงูสุด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ พระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ. ๒๕๔๖  เร่ือง  มอบอํานาจบังคับบัญชา
ขาราชการครแูละลูกจาง  จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทาํหลักสูตรโรงเรียน  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ดังนี ้
                 ๑.  นายวิทยา  นนทนภา ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
                 ๒.  นายเลื่อน  แกวด ี  ครู  ค.ศ.๓  กรรมการ 
                 ๓.  นายประดษิฐ  ดงงาม ครู  ค.ศ.๓  กรรมการ 
                 ๔.  นายมีศักดิ์  โคนาโล ครู  ค.ศ.๒  กรรมการ 
                 ๕.  นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ ครู  ค.ศ.๒  กรรมการ 
                 ๖.  นายทองไสย  หวลคิด ครู  ค.ศ.๑  กรรมการ 
                 ๗.  นางละมัย  ปาปะขํา ครู  ค.ศ.๑   กรรมการ 
                 ๘.  นายจกัรพงษ  วิชานนท พนกังานราชการ  กรรมการ 
                 ๙.  น.ส.วังบวับาน  แสนศรี ครูอัตราจาง  กรรมการ 
                 ๑๐.  นางประยรู  บุญยัสสะ ครู  ค.ศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
                 ใหผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่เต็มความรู  ความสามารถ  บังเกิดผลดีตอราชการสืบไป 
                       ส่ัง  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  
          (นายวิทยา  นนทนภา) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 


