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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 

อัตลักษณโรงเรียน 
 

รักสะอาด มารยาทดี สามัคคี มีคณุธรรม 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
 

ปฺญา นรานํ รตนํ หมายถึงปญญา เปนรัตนะของนรชน 
 

คำขวัญประจำโรงเรียน 
 

เรียนเดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ 
 

มาตรการสงเสริม 
  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรูความสามารถ และทักษะในการเรียน 
  โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต 
  โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ 
  โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
 

วิสัยทัศน 
  สงเสริมโอกาสดานการศึกษา พัฒนางานดวยวัฒนธรรมมุงผลสัมฤทธิ ์ คิดแบบบูรณาการ ใชหลัก     
ธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการการเรียนรู ครูและนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เนนใหผูเรียนเกง    
มีคุณภาพ มีคุณธรรม นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกดี มีนิสัยรักษ
ส ิ ่งแวดลอม พรอมดวยความปลอดภัย กาวไปสู ไทยแลนด 4.0 เพิ ่มพูนการศึกษาดวย DT (Digital 
Technology) มีทักษะอาชีพอยางเหมาะสม มีคานิยมวิถีประชาธิปไตย รู จักใชเหตุใชผล ชุมชนรวมใจ        
รวมพัฒนาดวยความสามัคคี นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชุมชน 
 

พันธกิจ 
  1. สงเสริม และสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ 
ทุกเพศ ทุกวัย  
  2. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  3. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความเปน
ไทย 
  4. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เกง และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
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  5. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  
  6. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคม และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล 
  7. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมีทักษะอาชีพ 
  8. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีผลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขาประกวด 
  9. เสริมสราง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  10. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดกระบวนการ
เรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถนำ
ความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับ
ผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มีความรู 
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต 
  11. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนมีการปฏิบัติงานที่
เปนเลิศ 
  12. เตรียมพรอม และปองกัน ใหโรงเรียนปลอดภัยจากอันตราย สิ่งเสพติด และภัยตาง ๆ  
  13. พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิง่แวดลอม จัดสภาพ 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน พัฒนาโรงเรียนใหมีความทันสมัย ใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
  14. พัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการการจัด
การศึกษาที่มุ งเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนใหเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
  15. ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถ่ิน และสรางภาคีเครือขาย  
ยึดคุณภาพนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถ่ิน
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคค ี
 

เปาประสงค 
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศกึษาอยางเสมอภาค ทัว่ถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย  
 2. ผูเรียนมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 3. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความเปนไทย 
 4. ผูเรียนมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เกง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 5. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  
 6. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม 
โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล 
 7. ผูเรียนมีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมีทักษะอาชีพ 
 8. ผูเรียนมีผลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขาประกวด 
 9. เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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 10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดกระบวนการเรียนสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถนำความรูไปประยุกตใช
ไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียน เอื้อตอการ
พัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มีความรู มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานและดำรงชีวิต 
 11. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนมีการปฏิบตัิงานท่ีเปนเลิศ 
 12. โรงเรียนปลอดภัยจากอันตราย สิ่งเสพติด และภัยตางๆ  
 13. โรงเรียนมีโครงสรางพื้นฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ 
บรรยากาศและสิ ่งแวดลอมที ่เหมาะสมและเอื ้อตอการเรียนรู ของผูเรียน โรงเรียนใหมีความทันสมัย ใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
 14. โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการการจัด
การศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
 15. องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคีเครือขาย  ยึดคุณภาพนักเรียนเปน
เปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคค ี
 

คานิยม 
  “นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชุมชน 
 

หลักการ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหลักการที่สำคัญดังนี ้
  1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปน
เปาหมายสำหรับพัฒนาเด็ก และเยาวชนใหมีความรูทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ ความเปนไทย
ควบคูกับความเปนสากล 
  2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และ
มีคุณภาพ 
  3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ให
สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
  4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการเรียนรู 
  5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  6. เปนหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุม ทุก
กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
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จุดมุงหมาย 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนด ีมีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศกึษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังนี้ 
  1. มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคเห็นคณุคาของตนเองมีวินัย และปฏิบัติตนตาม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. มีความรูความสามารถในการสื่อสารการคิดการแกปญหาการใชเทคโนโลย ีและมีทักษะชีวิต 
  3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย 
  4. มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  5. มีจิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงทำประโยชน และสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรมุงพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงเนนพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับ และสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิดความรูความเขาใจความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด และลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรู หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรูประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ
ตอตนเองและผูอ่ืน 
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรคถูกตองเหมาะสม และมีคณุธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อใหสามารถอยูรวมกับ
ผู อื ่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานดังนี้ 
  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดีเท ิดทูนพระเกียรติ และพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย 
  2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริง ประพฤติ
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเอง และผูอื ่น รวมตลอดทั้งตอหนาที่การงาน และคำมั่น
สัญญา ความประพฤติที่ตรงไปตรงมา และจริงใจในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตองตามทำนองคลองธรรม รวมไปถึงการ
ไมคดิคดทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง นอกจากนี้แลวความซื่อสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคำพูดหรือ
คำมั่นสัญญา และการปฏิบัติหนาที่การงานของตนเอง ดวยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย ไมแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพองดวยการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตยสุจริตนี้จะดำเนินไป
ดวยความตั้งใจจริง เพื่อทำหนาที่ของตนเองใหสำเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอตนเองและ
สังคม 
  3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติใหถูกตอง และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ 
ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรูจักควบคุมตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคับ ระเบียบ
แบบแผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ยอมนำมาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม และประเทศชาต ิ
  4. ใฝเรียนรู หมายถึง การคนควาหาความรู หรือสิ่งท่ีเปนประโยชนเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  5. อยูอยางพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใชทรัพยากร และเวลาวางใหเปน
ประโยชนคำนึงถึงฐานะ และเศรษฐกิจ คิดกอนใชจายตามความเหมาะสม รูจักการเพิ่มพูนทรัพยดวยการเก็บ 
และนำไปใช ใหเกิดประโยชน ดูแลรักษา บูรณทรัพยของตนเอง มีการเก็บออมเงินไวตามสมควร 
  6. มุงม่ันในการทำงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรูเพ่ือหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูความจริงในสิ่ง
ที่ตองการเรียนรู หรือตองการหาคำตอบ เพื่อนำคำตอบที่ไดนั้นมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชนการยกระดับ
ความรู การนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน หรือนำมาสรุปเปนความจริงได 
  7. รักความเปนไทย หมายถึง เขาใจหวงแหนความเปนไทย ซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคม ทำใหทุก
ศาสนาสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ โดยตองมีการดำเนินชีวิต โดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เปน
คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการเขาสังคม และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื ่น เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงตอเวลาความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และออนนอมถอมตน 
  8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคา หรือการให
คุณคา แกการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งสาธารณะที่ไมมีผูใดผูหนึ่งเปนเจาของ หรือเปนสิ่ง
ที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกัน เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด หรือการกระทำที่แสดงออกมา
ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำที่จะทำใหเกิดความชำรุดเสียหายตอสวนรวม ที่ใชประโยชนรวมกัน
ของกลุม ถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวม ในวิสัยที่ตนสามารถทำได และการเคารพ
สิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 
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มาตรฐานการเรียนรู 
  การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง และพหุปญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูดังนี้ 
  1. ภาษาไทย 
  2. คณิตศาสตร 
  3. วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
  4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5. สุขศึกษา และพลศึกษา 
  6. ศิลปะ 
  7. การงานอาชีพ 
  8. ภาษาตางประเทศ 
  ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกำหนดมาตรฐาน การเรียนรูเปนเปาหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน มาตรฐานการเรียนรู ระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคเมื่อ
จบการศึกษาขั้นพื้น นอกจากนั้น มาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา    
ทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการจะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมทั้ง
เปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายใน และ
การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาต ิระบบ
การตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่งสำคัญที่ชวยสะทอนภาพ การจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรูกำหนดเพียงใด 
 

ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู และปฏิบัติไดรวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้นซึ่งสะทอน
ถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเปนรูปธรรม นำไปใชในการกำหนดเนื้อหา จัดทำ
หนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผูเรียน ตัวชี้วัดชั้นป จึงเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
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สาระการเรียนรู 
  สาระการเรียนรูประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ซึ่งกำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำเปนตองเรียนรูโดยแบงเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาษาไทย : ความรูทักษะ

และวัฒนธรรมการใช

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ความชื่นชม การเห็น

คุณคาภูมิปญญาไทย และ

ภูมิใจในภาษาประจำชาต ิ

คณิตศาสตร : การนำความรู

ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรไปใชในการ

แกปญหาการดำเนินชีวิตและ

ศึกษาตอการมีเหตุมีผล มีเจตคติ

ที่ดตีอคณิตศาสตรพัฒนาการคิด

อยางเปนระบบและสรางสรรค 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :

การนำความรู และกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีไปใชในการศึกษา

คนควาหาความรู และแกปญหา

อยางเปนระบบการคิดอยางเปน

เหตุเปนผลคิดวิเคราะห คิด

สรางสรรคและจิตวิทยาศาสตร 

ภาษาตางประเทศ : ความรู

ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม

การใชภาษาตางประเทศใน

การสื่อสาร การแสวงหา

ความรูและการประกอบอาชีพ 

สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม : การอยูรวมกันใน

สังคมไทยและสังคมโลกอยาง

สันติสุข การเปนพลเมืองดี 

ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา 

การเห็นคุณคาของทรัพยากร 

และสิ่งแวดลอม ความรักชาติ 

และภูมิใจในความเปนไทย การงานอาชีพ : ความรู

ทักษะ และเจตคติในการ

ทำงาน การจัดการ การ

ดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ : ความรูและทักษะใน

การคดิริเริ่ม จินตนาการ 

สรางสรรคงานศิลปะ 

สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคา

ทางศิลปะ 

สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู 

ทักษะ และเจตคติในการสราง

เสริมสุขภาพพลานามัยของ

ตนเอง และผูอ่ืน การปองกัน 

และปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอ

สุขภาพอยางถูกวิธ ีและทักษะใน

การดำเนินชีวิต 

องคความรู ทักษะ

สำคัญ และคุณลักษณะ

ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 



8 

 
หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติสานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคตท่ีิจำเปนตอ
การศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 
1.  มคีุณธรรมจรยิธรรม และคานยิมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบตัิตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มคีวามรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 
3.  มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสยั และรักการออกกำลงักาย 
4.  มคีวามรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มจีิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรกัษ และพฒันาสิ่งแวดลอม มจีิตสาธารณะที่

มุงทำประโยชนและสิ่งท่ีดีงามในสงัคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแกปญหา 
4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  รักชาติศาสนกษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มวีินัย 
4.  ใฝเรยีนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มจีิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรยีนรู   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1.  กิจกรรมแนะแนว 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สขุศึกษา และพลศึกษา   2. กิจกรรมนักเรียน  
6.ศิลปะ 7. การงานอาชีพ 8. ภาษาตางประเทศ    3. กิจกรรมเพื่อสังคม 

    และสาธารณประโยชน 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุมสาระการเรียนรู 
 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
 คณติศาสตร 200 200 200 160 160 160 
 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม, ภูมิศาสตร, 
เศรษฐศาสตร, หนาที่พลเมือง) 
 ประวัติศาสตร 

80 
(40) 

 
40 

80 
(40) 

 
40 

80 
(40) 

 
40 

80 
(40) 

 
40 

80 
(40) 

 
40 

80 
(40) 

 
40 

 สุขศึกษา และพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
 ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
 การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
 ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ตานทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 120 120 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 
  กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,080 ชั่วโมง/ป 1,080 ชั่วโมง/ป 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
พระพุทธศาสนา 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร 20 20 20 20 20 20 
พลศึกษา 20 20 20 20 20 20 
สวดมนตไหวพระวันศุกร 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลา 1,200 ชั่วโมง/ป 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสรางหลักสูตรชั้นประดับประถมศึกษา 
 

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ป) 

(ชม./
สัปดาห) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 21 
ท11101 ภาษาไทย1 200 5 
ค11101 คณิตศาสตร1 200 5 
ว11101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1 120 3 
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 1 40 1 
ส11102 ประวัติศาสตร1 40 1 
พ11101 สุขศึกษา และพละศึกษา1 40 1 
ศ11101 ศิลปะ1 40 1 
ง11101 การงานอาชีพ1 40 1 
อ11101 ภาษาอังกฤษ1 120 3 
รายวิชาเพิ่มเติม 120 3 
ส11201 ตานทุจริตศึกษา1 40 1 
อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 80 2 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 3 
 กิจกรรมแนะแนว 40 1 
 กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
กิจกรรมชุมนุม 

(80) 
30 
40 

(2) 
1 
1 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10  
รวมเวลาท้ังสิ้นตามโครงสรางหลักสูตร 1,080 27 

 
หมายเหต ุผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชนในกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี และชุมนุม 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ป) 

(ชม./
สัปดาห) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 21 
ท12101 ภาษาไทย2 200 5 
ค12101 คณิตศาสตร2 200 5 
ว12101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี2 120 3 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 2 40 1 
ส12102 ประวัติศาสตร2 40 1 
พ12101 สุขศึกษา และพละศึกษา2 40 1 
ศ12101 ศิลปะ2 40 1 
ง12101 การงานอาชีพ2 40 1 
อ12101 ภาษาอังกฤษ2 120 3 
รายวิชาเพิ่มเติม 120 3 
ส12201 ตานทุจริตศึกษา2 40 1 
อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 80 2 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 3 
 กิจกรรมแนะแนว 40 1 
 กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
กิจกรรมชุมนุม 

(80) 
30 
40 

(2) 
1 
1 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10  
รวมเวลาท้ังสิ้นตามโครงสรางหลักสูตร 1,080 27 

 
หมายเหต ุผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชนในกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี และชุมนุม 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ป) 

(ชม./
สัปดาห) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 21 
ท13101 ภาษาไทย3 200 5 
ค13101 คณิตศาสตร3 200 5 
ว13101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี3 120 3 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 3 40 1 
ส13102 ประวัติศาสตร3 40 1 
พ13101 สุขศึกษา และพละศึกษา3 40 1 
ศ13101 ศิลปะ3 40 1 
ง13101 การงานอาชีพ3 40 1 
อ13101 ภาษาอังกฤษ3 120 3 
รายวิชาเพิ่มเติม 120 3 
ส13201 ตานทุจริตศึกษา3 40 1 
อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 80 2 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 3 
 กิจกรรมแนะแนว 40 1 
 กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
กิจกรรมชุมนุม 

(80) 
30 
40 

(2) 
1 
1 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10  
รวมเวลาท้ังสิ้นตามโครงสรางหลักสูตร 1,080 27 

 
หมายเหต ุผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชนในกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี และชุมนุม 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ป) 

(ชม./
สัปดาห) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 21 
ท14101 ภาษาไทย4 160 4 
ค14101 คณิตศาสตร4 160 4 
ว14101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย4ี 120 3 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 4 40 1 
ส14102 ประวัติศาสตร4 40 1 
พ14101 สุขศึกษา และพละศึกษา4 80 2 
ศ14101 ศิลปะ4 80 2 
ง14101 การงานอาชีพ4 40 1 
อ14101 ภาษาอังกฤษ4 120 3 
รายวิชาเพิ่มเติม 120 3 
ส14201 ตานทุจริตศึกษา4 40 1 
อ14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 80 2 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 3 
 กิจกรรมแนะแนว 40 1 
 กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
กิจกรรมชุมนุม 

(80) 
30 
40 

(2) 
1 
1 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10  
รวมเวลาท้ังสิ้นตามโครงสรางหลักสูตร 1,080 27 

 
หมายเหต ุผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชนในกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี และชุมนุม 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ป) 

(ชม./
สัปดาห) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 21 
ท15101 ภาษาไทย5 160 4 
ค15101 คณิตศาสตร5 160 4 
ว15101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี5 120 3 
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 5 40 1 
ส15102 ประวัติศาสตร5 40 1 
พ15101 สุขศึกษา และพละศึกษา5 80 2 
ศ15101 ศิลปะ5 80 2 
ง15101 การงานอาชีพ5 40 1 
อ15101 ภาษาอังกฤษ5 120 3 
รายวิชาเพิ่มเติม 120 3 
ส15201 ตานทุจริตศึกษา5 40 1 
อ15201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 80 2 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 3 
 กิจกรรมแนะแนว 40 1 
 กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
กิจกรรมชุมนุม 

(80) 
30 
40 

(2) 
1 
1 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10  
รวมเวลาท้ังสิ้นตามโครงสรางหลักสูตร 1,080 27 

 
หมายเหต ุผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชนในกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี และชุมนุม 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ป) 

(ชม./
สัปดาห) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 21 
ท16101 ภาษาไทย6 160 4 
ค16101 คณิตศาสตร6 160 4 
ว16101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย6ี 120 3 
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 6 40 1 
ส16102 ประวัติศาสตร6 40 1 
พ16101 สุขศึกษา และพละศึกษา6 80 2 
ศ16101 ศิลปะ6 80 2 
ง16101 การงานอาชีพ6 40 1 
อ16101 ภาษาอังกฤษ6 120 3 
รายวิชาเพิ่มเติม 120 3 
ส16201 ตานทุจริตศึกษา6 40 1 
อ16201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 80 2 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 3 
 กิจกรรมแนะแนว 40 1 
 กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
กิจกรรมชุมนุม 

(80) 
30 
40 

(2) 
1 
1 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10  
รวมเวลาท้ังสิ้นตามโครงสรางหลักสูตร 1,080 27 

 
หมายเหต ุผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชนในกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี และชุมนุม 
 
  



16 

 
หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู รายวิชาที่เปดสอน 

และคำอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
สาระที่  1  การอาน 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิดเพื่อนำไปใชในการตัดสินใจแกปญหา 
ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
สาระที่  2  การเขยีน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
สาระที่  3  การฟง การด ูและการพดู 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก
ในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 
สาระที่  4  หลักการใชภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลัง
ของภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
สาระที่  5  วรรณคด ีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 
รายวิชาที่เปดสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ท11101 ภาษาไทย1  จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ท12101 ภาษาไทย2  จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ท13101 ภาษาไทย3  จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ท14101 ภาษาไทย4  จำนวน  160  ชั่วโมง 
  ท15101 ภาษาไทย5  จำนวน  160  ชั่วโมง 
  ท16101 ภาษาไทย6  จำนวน  160  ชั่วโมง 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท11101  ภาษาไทย1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความหมายของคำ คำคลองจอง และขอความที่ประกอบดวยคำพื้นฐานคำที่ใชในชีวิตประจำวัน 
ไมนอยกวา 600 คำ คำที่ใชเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน คำที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต คำที่มี
ตัวสะกดตรงตามมาตรา และไมตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ อานออกเสียง อาน 
จับใจความจากสื่อตาง ๆ อานนิทาน อานเรื่องสั้น ๆ อานบทรองเลนและบทเพลง อานเรื่องราวจากบทเรียน ใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่น อานหนังสือตามความสนใจ อานหนังสือท่ีครู และ
นักเรียนกำหนดรวมกัน อานเครื่องหมายหรือสัญลักษณตาง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน อานเครื่องหมาย
แสดงความปลอดภัย และแสดงอันตราย มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน 
  ฝกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปการณเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื ่อสารคำที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน คำพื้นฐานในบทเรียน คำคลองจอง ประโยคงาย ๆ มีมารยาทในการเขียน ใชภาษาเขียนที่
เหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล 
  ฝกการฟง และปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งงาย ๆ การจับใจความ และพูดแสดงความคิดเห็นความรูสึก
จากเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรู และความบันเทิง เรื่องเลา สารคดีสำหรับเด็ก นิทานการตูน เรื่องขบขัน 
การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง การขอความชวยเหลือ กลาวคำขอบคุณ การกลาวคำขอโทษ 
มารยาทในการฟง ตั้งใจฟง ตามองผูพูด ไมรบกวนผูอื ่นขณะที่ฟง มารยาทในการดู ตั้งใจดูไมสงเสียงดัง หรือ
แสดงอาการรบกวนสมาธิของผู อ่ืน มารยาทในการพูดใชถอยคำและกิริยาที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะใช
น้ำเสียงนุมนวล ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอ่ืนกำลังพูด 
  ฝกเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต เลขไทย การสะกดคำการแจกลูก และการอานเปนคำ มาตรา
ตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไมตรงตามมาตรา การผันคำ ความหมายของคำ การแตงประโยคคำคลองจอง 
  บอกขอคิดที่ไดจากการอาน หรือการฟงวรรณกรรมรอยแกว และรอยกรอง สำหรับเด็ก ฝกทองบทจำ 
บทอาขยาน ตามที่กำหนด และบทรอยกรองตามความสนใจ โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษาไทย พัฒนา
ทักษะการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห อภิปราย เปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดใหความรู ความคิด ความเขาใจ 
สื่อสารไดถูกตอง  
  และใชทักษะในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีวินัยใฝเรียนรูมีมารยาท มีนิสัยรักการอาน ชื่นชมและเห็น
คุณคาของภาษาไทย ตัวเลขไทย สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเปนภูมิปญญาไทยที่เปนเอกลักษณและวัฒนธรรมประจำชาติ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 
 ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
 ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
 ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2 
รวม  22 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท12101  ภาษาไทย2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา และฝกอานออกเสียง และบอกความหมายของคำพื้นฐานคำที่ใชเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
คำคลองจอง ขอความและบทรอยกรองงาย ๆ อานจับใจความจากสื่อตาง ๆ แลวสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม 
ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียด แสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน อานหนังสือ
ตามความสนใจอยางสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อาน อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือ
ขอแนะนำและมีมารยาทในการอาน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียน
เรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ และเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน ฟงคำแนะนำ 
คำสั่งที่ซับซอนและปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟง และดู ทั้งที่เปนความรูและความบันเทิงโดยเลาเรื่อง 
บอกสาระสำคัญ เพ่ือใหเกิดความเขาใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใชภาษา เพื่อการสื่อสาร สามารถนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันได มีความชื่นชม เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติ 
  การบอก และเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต และเลขไทย การเขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ 
การสะกดคำ การแจกลูก และการอานเปนคำที่มีมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา และไมตรงตามมาตรา การผัน
อักษรกลางอักษรสูง และอักษรตำ่ คำที่มีตัวการนัต คำที่มพียัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีความหมาย
ตรงขามกัน คำที่ม ีรร การเรียบเรียงคำเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร การบอกลักษณะคำคลอง
จอง การเลือกใชภาษาไทย มาตรฐาน และภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  การระบุขอคิดท่ีไดจากการอานของเด็กไทย การทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทรอยกรองที่มี
คุณคาตามความสนใจ หรือฟงวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน เชนนิทานปริศนาคำทาย 
บทอาขยาน บทรอยกรอง วรรณคดี และวรรณกรรมในบทเรียน การรองบทรองเลนสำหรับเด็กที่มีคุณคา เชน 
บทรองเลนในทองถ่ิน บทรองเลนในการละเลน 
  ฝกทักษะการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูดใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา ใชภาษา
เพื่อการสื่อสารหาความรู ความบันเทิง นำขอคิดที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชเปนแนวทาง  
ในการพัฒนาตน พัฒนางาน คิดวิเคราะหตัดสินใจ มีนสิัยรักการอาน การเขียน มีมารยาทในการฟง การดู และ
การพูด มีความคิดสรางสรรค รวมทั้งมีคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีสามารถนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
 ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 
 ท 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
 ท 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
รวม  27 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท13101  ภาษาไทย3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาความหมายของคำ คำคลองจอง ขอความและบทรอยกรองงาย ๆ คำพื้นฐาน ไมนอยกวา 1,200 คำ 
รวมทั้งคำที่เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น คำที่มีตัวการันต คำที่มี รร คำที่มีพยัญชนะหรือ สระไมออกเสียง 
คำพอง คำพิเศษอื่น ๆ เชน คำที่ใช ฑ ฤ  การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ นิทาน หรือเรื่องที่เก่ียวกับทองถ่ิน 
เรื่องเลาสั้น ๆ บทเพลง และบทรอยกรอง บทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ขาว และเหตุการณในชีวิตประจำวัน 
ในทองถิ่นและชุมชน การอานหนังสือตามความสนใจ หนังสือที่นักเรียนสนใจ และเหมาะสมกับวัย หนังสือที่
นักเรียน และครูกำหนดรวมกัน การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือ ขอแนะนำตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ประกาศ โฆษณา และคำขวัญ การอานขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ มารยาทในการอาน 
ไมอานเสียงดังรบกวนผูอื่น ไมเลนกันขณะที่อาน ไมทำลายหนังสือ ไมควรแยงอาน หรือชะโงกหนาไปอานขณะที่
ผูอื่นกำลังอาน 
  ฝกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนบันทึกประจำวัน การ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษะของคน สัตว สิ่งของ สถานที่ การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
จากคำ ภาพ และหัวขอที่กำหนด มารยาทในการเขียน เขียนใหอานงาย สะอาดไมขีดฆา ไมขีดเขียนในที่
สาธารณะ ใชภาพเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล ไมเขียนลอเลียนผูอื่นใหเสียหาย 
  ฝกการฟง การจับใจความ และพูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึก จากเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปน
ความรูและความบันเทิง เรื่องเลาและสารคดี สำหรับเด็ก นิทาน การตูน เรื่องขบขัน รายการสำหรับเด็ก ขาว
และเหตุการณในชีวิตประจำวัน เพลง การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแนะนำตัวเอง การแนะนำสถานที่
โรงเรียน และในชุมชน การแนะนำเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในดานตาง ๆ การรักษาความสะอาดของ
รางกาย การเลาประสบการณในชีวิตประจำวัน การพูดในโอกาสตาง ๆ การพูดขอรอง การพูดทักทาย การ
กลาวขอบคุณ และขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดซักถาม มารยาทในการฟง ตั้งใจฟงมองตาผูพูด ไมรบกวน
ผูอื่นขณะที่ฟง ไมควรนำอาหารหรือเครื่องดื่ม ไปรับประทานในขณะที่ฟง ไมแสดงกิรยิาที่ไมเหมาะสม ไมโหฮา
หรือหาว ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟง มารยาทในการด ูตั้งใจดู ไมสงเสียงดัง หรือ
แสดงอาการรบกวนสมาธิของผูอื่น มารยาทในการพูดใชถอยคำ และกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช
น้ำเสียงนุมนวล ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอ่ืนกำลังพูด ไมลอเลียนใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือเสียหาย 
  ฝกทักษะการสะกดคำ การแจกลูก และการอานเปนคำ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไมตรง
ตามมาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรตำ่ คำที่มีพยญัชนะควบกล้ำ คำที่ประวิสรรชนียและคำที่ไม
ประวิสรรชนีย และคำที่ม ีฤ  คำที่ใช บัน บรร คำที่ใช ร หัน คำที่มีตัวการันต ความหมายของคำ ชนิดของคำ 
คำนามคำสรรพนาม คำกริยา การใชพจนานุกรม การแตงประโยคเพื่อการสื่อสาร ประโยคบอกเลา ประโยค
ปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคขอรอง ประโยคคำสั่ง คำคลองจอง คำขวัญ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น 
  ฝกอานวรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก วรรณกรรม และวรรณคดีในบทเรยีน 
และตามความสนใจ บทอาขยาน และบทรอยกรองที่มีคุณคา บทอาขยานตามที่กำหนด บทรอยกรองตามความ
สนใจ 
  โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษาไทย พัฒนาทักษะการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห อภิปราย
เปรียบเทียบ เพื่อใหความรู และทักษะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร มีวินัยใฝเรียนรู มีมารยาท อาน ชื่นชม 
และเห็นคุณคาของภาษา ซึ่งเปนภูมิปญญาไทยที่เปนเอกลักษณ และวัฒนธรรมประจำชาติ 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9 
 ท 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 ท 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 ท 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 ท 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
รวม  31 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท14101  ภาษาไทย4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  มีความสามารถในการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง คำที่มี ร ล ว เปนพยัญชนะตน ตัวควบกล้ำ 
อักษรนำ คำประสม อักษรยอ เครื่องหมายวรรคตอน ตำนาน สุภาษิต อานจับใจความเรื่องสั้น เรื่องเลาจาก
ประสบการณ แยกขอเท็จจริง และขอคิดเห็นจากการอาน คาดคะเนจากเรื่องที่อานโดยมีเหตุผลประกอบ สรุป
ความรูและขอคิดจากการอาน นำไปใชในชีวิตประจำวัน คัดลายมือตัวเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบ 
การเขียนอักษรไทย เขียนคำขวัญ คำแนะนำ แผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด ไปพัฒนาตนเอง เขียน
ยอความจากนิทาน ความเรียง ประกาศ คำสอน เขียนจดหมายถึงเพื่อน บิดา มารดา เขียนบันทึกความรูหรือ
เรื่องราวจากจินตนาการ จำแนกขอเท็จจริง ขอคิดเห็นจากการฟง การดู การตั้งคำถาม ตอบคำถามจากการฟง 
การดู จากสิ่งตาง ๆ เชน เรื่องเลา บทความสั้น ๆ ขาว เหตุการณประจำวัน โฆษณา หรือเรื่องราวจากบทเรยีน
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระอื่น ๆ สามารถสะกดคำ และบอกความหมายจากคำแม ก กา 
มาตราตัวสะกด การผันอักษร คำ ชนิดของคำ การใชพจนานุกรม ประโยค บทรอยกรอง สำนวน สุภาษิต      
คำพังเพย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น การอธิบาย ระบุขอคิดจากการอานนิทานพื้นบาน คติธรรม เพลง
พ้ืนบาน ทองจำบทอาขยาน บทรอยกรองตามที่กำหนด และความสนใจ 
  ใชทักษะกระบวนการอาน คิด เขียน ฟง ดู และพูด เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสาร   
นำความรูจากทักษะดานภาษาไทยไปใชในชีวิตประจำวัน เห็นคุณคาดานภาษาไทย รัก และหวงแหนภาษาไทย 
มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
 ท 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
 ท 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 
 ท 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
 ท 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
รวม  33 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท15101  ภาษาไทย5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 

  ศึกษาความหมายของบทรอยแกว และบทรอยกรอง คำที่มีพยัญชนะควบกลาคำที่มีอักษรนำ ตัวการันต 
อักษรยอ และเครื่องหมายวรรคตอน ขอความที่เปนการบรรยาย และพรรณนา ขอความที่มีความหมายโดยนัย 
การอานบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ วรรณคดีในบทเรียน บทความ บท
โฆษณา งานเขียนประเภทโนมนาวใจ ขาว และเหตุการณประจำวัน การอานงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง ขอแนะนำ 
และปฏิบัติตาม การใชพจนานุกรม การใชวัสดุอุปกรณ การอานฉลากยา คูมือ และเอกสารของโรงเรียนท่ีเกี่ยวของ
กับนักเรียน ขาวสารทางราชการ การอานหนังสือตามความสนใจ หนังสือที่นักเรียนสนใจ และเหมาะสมกับวัย 
หนังสือที่คร ูและนักเรียนกำหนดรวมกัน มารยาทในการอาน 
  ฝกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย การเขียนสื่อสาร การเขียนคำขวัญ คำอวยพร คำแนะนำ และคำอธิบาย แสดงขั้นตอน การนำแผนภาพ 
โครงเรื่อง และแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน การเขียนยอความ จากสื่อตาง ๆ ยอความจากนิทาน ความ
เรียงประเภทตาง ๆ ประกาศ แจงความ แถลงการณ จดหมาย คำสอน โอวาท คำปราศรัย การเขียนจดหมาย 
ถึงผูปกครอง และญาติ การเขียนแสดงความรูสึก และความคิดเห็น การกรอกแบบรายการใบฝากเงินธนาณัติ 
แบบฝากสงพัสดุไปรษณียภัณฑ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน 
  ฝกจับใจความจากการฟง การพูดแสดงความรู ความคิดในเรื่องที่ฟงและดู จากสื่อตาง ๆ เรื่องเลา 
บทความ ขาว และเหตุการณประจำวัน โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟง
และดูในชีวิตประจำวัน การรายงาน การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูดลำดับเหตุการณ มารยาทใน
การฟง การด ูและการพูด 
  ฝกการใชคำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน ประโยค และสวนประกอบของประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาถิ่น คำราชาศัพท คำที่มาจากภาษาตางประเทศ กาพยยานี 11 สำนวนที่เปนคำพังเพย และสุภาษิต 
  ฝกอานวรรณคดี และวรรณกรรม นิทานพื้นบาน นิทานคติธรรม เพลงพื้นบาน วรรณคดี และวรรณกรรม
ในบทเรียน และตามความสนใจ บทอาขยาน และบทรอยกรองที่มีคุณคา บทอาขยานตามที่กำหนด บทรอยกรอง
ตามความสนใจ 
  โดยใชกระบวนการพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถ
แกปญหา พัฒนากระบวนการอาน คิดวิเคราะห จับใจความ และเขียนสื่อความสำคัญ และเขียนสื่อความ วิจารณ 
ศึกษาคนควา ทำโครงงาน เลือกใชสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมมีวินัยใฝเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชื่นชม และเห็นคุณคาของภาษาซึ ่งเปนภูมิปญญาเอกลักษณ และ
วัฒนธรรมประจำชาติ มีมารยาทที่ดี และมีนิสัยรักการอาน สามารถใชภาษาสื ่อสารอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8 
 ท 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
 ท 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ท 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
 ท 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
รวม  33 ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท16101  ภาษาไทย6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  อานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรอง และอานบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะไดถูกตอง เขาใจ
ความหมายของคำ ประโยค และขอความที่เปนโวหาร เขาใจเก่ียวกับชนิดหนาที่ของคำในประโยค ลักษณะของ
ประโยค ใชคำไดเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล รวบรวมและเขาใจความหมายของคำภาษาตางประเทศ 
แตงบทรอยกรอง เปรียบเทียบสำนวน คำพังเพย และสุภาษิต อานเรื่องสั้นอยางหลากหลาย อานจับใจความ
จากสื่อตาง ๆ แยกขอเท็จจริง และขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน นำความรูจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหา 
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำอธิบายจากเรื่องที่อานได เขาใจความหมายของขอมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูม ิและกราฟ 
พูดแสดงความรูความเขาใจ วิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟง และดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล พูดลำดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลำดับเหตุการณจากเรื่องที ่พูด โนมนาวในสถานการณตาง ๆ ใหผูอื่นนาเชื่อถือ คัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนคำขวัญ คำอวยพร ประกาศ เขียนแผนภาพ โครงเรื่อง และ
แผนภาพความคิด เขียนเรียงความ เขียนยอความ เขียนจดหมายสวนตัว กรอกแบบรายการ เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ มีมารยาทในการอาน การเขียนการฟง การดู และการพูด มีความเขาใจ เห็นคุณคาวรรณคดี และ
วรรณกรรมท่ีอาน เลานิทานพื้นบาน รองเพลงพ้ืนบานในทองถ่ิน โดยใชหลักการอานออกเสียงบทรอยแกว บท
รอยกรอง และคำประพันธตามลักษณะของคำประพันธ เปนทำนองเสนาะ อานจับใจความ ตีความ แปลความ 
วิเคราะหความ อธิบาย และสรุปความ ทักษะการคัดลายมือ การเขียนโดยใชหลักการเขียนสื่อสาร การเขียน
เรื่องตามจิตนาการ เขียนจดหมาย และกรอกแบบรายการ ทักษะการฟง การพูดแสดงความรู ความเขาใจ ความ
คิดเห็น การพูดวิเคราะหเรื่องจากการฟง การดูสื่อโฆษณา พูดรายงาน และพูดโนมนาว 
  สามารถเลือกใชคำไดเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล สามารถนำความรู และขอคิดไปใชในตัดสินใจ
แกปญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
 ท 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
 ท 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 ท 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 ท 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวม  34 ตัวชี้วัด 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
สาระที่  1  จำนวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 
 มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจ และวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับ และอนุกรม และนำไปใช 
 มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจน สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่กำหนดให 
สาระที่  2  การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด และนำไปใช 
 มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจ และวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 
สาระที่  3  สถิติและความนาจะเปน 
 มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิต ิและใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 มาตรฐาน ค 3.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช 
 

รายวิชาที่เปดสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ค11101 คณิตศาสตร1 จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ค12101 คณิตศาสตร2 จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ค13101 คณิตศาสตร3 จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ค14101 คณิตศาสตร4 จำนวน  160  ชั่วโมง 
  ค15101 คณิตศาสตร5 จำนวน  160  ชั่วโมง 
  ค16101 คณิตศาสตร6 จำนวน  160  ชั่วโมง 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค11101  คณิตศาสตร1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี ้
  จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การนับทีละ 1 และทีละ 10 การอาน และการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย แสดงจำนวน การแสดงจำนวนนับไมเกิน 20 ในรูปความสัมพันธของจำนวนแบบสวนยอย สวนรวม
(part-whole relationship) การบอกอันดับที่ หลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน และการใชเครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลำดับจำนวน 
  การบวก การลบ จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธของการบวก และการลบ การแกโจทยปญหา การบวกโจทย
ปญหา การลบและการสรางโจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 
  แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 แบบรูปซ้ำของจำนวน รูป 
เรขาคณิต และรูปอื่น ๆ 
  ความยาว การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน การวัดความยาวเปนเซนติเมตร เมตร 
การเปรียบเทียบความยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร การแกโจทยปญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับความยาวที่มี
หนวยเปนเซนติเมตร เปนเมตร 
  น้ำหนัก การวัดน้ำหนักโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด การ
เปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด การแกโจทยปญหา การบวก การลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปน
กิโลกรัม เปนขีด 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ ลักษณะของทรงลี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
ทรงกรวย ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงร ี
  การนำเสนอขอมูล การอานแผนภูมิรูปภาพ 
  โดยใชความรู ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝ
เรียนรู มีความมุงมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ด ีรวมท้ังเห็นคุณคา และ
มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
 ค 1.2 ป.1/1 
 ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ค 2.2 ป.1/1 
 ค 3.1 ป.1/1 
รวม  10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค12101  คณิตศาสตร2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี ้
  จำนวนนับไมเกิน 1,000 และ 0 การนับทีละ 2 ทีละ 4 ทีละ 10 และทีละ 100 การอาน และการ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวน จำนวนคู จำนวนคี ่หลัก คาของเลขโดดในแต
ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวน 
  การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับไมเกิน 1,000 และ 0 การบวก และการลบ ความหมาย
ของการคูณ ความหมายของการหาร การหาผลคูณ การหาผลหาร และเศษ และความสัมพันธของการคูณ และ
การหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก และการสรางโจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 
  แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซ้ำ 
  เวลา การบอกเวลาเปนนาิกา และนาที (ชวง 5 นาที) การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาที การ
เปรียบเทียบระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาที การอานปฏิทิน การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา 
  ความยาว การวัดความยาวเปนเมตร และเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเปนเมตร การเปรียบเทียบ
ความยาวโดยใชความสัมพันธระหวางเมตร กับเซนติเมตร การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหนวยเปน
เมตร และเซนติเมตร 
  น้ำหนัก การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัม และกรัม กิโลกรัม และขีด การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม การ
เปรียบเทียบน้ำหนักโดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัม กับกรัม และกิโลกรัมกับขีด การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
  ปริมาตรและความจุ การวัดปริมาตร และความจุโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน การวัดปริมาตร
และความจุเปนชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร การเปรียบเทียบปริมาตร และความจุเปนชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง 
ลิตร การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตร และความจุ ท่ีมีหนวยเปนชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร 
  รูปเรขาคณิตสองมิต ิลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงร ีและการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 
โดยใชแบบของรูป 
  การนำเสนอขอมูล การอานแผนภูมิรูปภาพ 
  โดยใชความรูทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝเรียนรู มี
ความมุงมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีด ีรวมทั้งเห็นคณุคา และมีเจตคติ
ที่ดีตอคณิตศาสตร 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
 ค 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 
 ค 2.2 ป.2/1 
 ค 3.1 ป.2/1 
รวม  16 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค13101  คณิตศาสตร3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี้ 
  จำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 0 การอานการเขียนตัวเลขฮนิดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจำนวน หลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับจำนวน 
  เศษสวน เศษสวนที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับ การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับเศษสวน การบวก 
การลบการคูณ การหาร จำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 0 การบวก และการลบ การคูณ การหารยาว และ
การหารสั้นการบวก ลบ คูณ หารระคน การแกโจทยปญหา และการสรางโจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 
  การบวกการลบเศษสวน การบวก และการลบเศษสวน การแกโจทยปญหา การบวก และโจทยปญหา 
การลบเศษสวน 
  แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเทา ๆ กัน 
  เงิน การบอกจำนวนเงิน และเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใชจุด การเปรียบเทียบจำนวนเงิน และการ
แลกเงิน การอาน และเขียนบันทึกรายรับรายจาย การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเงนิ 
  เวลา การบอกเวลาเปนนาิกา และนาที การเขียนบอกเวลาโดยใชมหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) และ
การอาน การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง และนาท ีการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธระหวางชั่วโมง
กับนาท ีการอาน และการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา และระยะเวลา 
  ความยาว การวัดความยาวเปนเซนติเมตร และมิลลิเมตรเมตร เมตร และเซนติเมตร กิโลเมตรและ
เมตรการเลือกเครื่องวัดความยาวท่ีเหมาะสม การคาดคะเนความยาวเปนเมตร และเปนเซนติเมตร การเปรียบเทียบ
ความยาวโดยใชความสัมพันธระหวางหนวยความยาว การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาว 
  น้ำหนัก การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม และเปนขีด การเปรียบเทียบ
น้ำหนักโดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม การแกโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนัก 
  ปริมาตร และความจุ การวัดปริมาตรและความจุเปนลิตร และมิลลิลิตร การเลือกเครื ่องตวงท่ี
เหมาะสม การคาดคะเนปริมาตร และความจุเปนลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใชความสัมพันธ
ระหวางลิตรกับมิลลิลิตร ชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง กับมิลลิลิตร การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตร และความ
จุที่มหีนวยเปนลิตร และมิลลิลิตร 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปที่มีแกนสมมาตร 
  การเก็บรวบรวมขอมูลและการนำเสนอขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และจำแนกขอมูล การอาน 
และการเขียนแผนภูมิรูปภาพ การอาน และการเขียนตารางทางเดียว (one-way table) 
  โดยใชความรู ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝ
เรียนรู มีความมุงม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ด ีรวมทั้งเห็นคุณคาและ
มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11 
 ค 1.2 ป.3/1 
 ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11,       

ป.3/12, ป.3/13 
 ค 2.2 ป.3/1 
 ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2 
รวม  28 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค14101  คณิตศาสตร4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี ้
  จำนวนนับที่มากกวา 100,000 และ 0 การอานการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจำนวน หลัก คาประจำหลัก และคาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวน คาประมาณของจำนวนจำนวนนับ และการใชเครื่องหมาย ≈ 
  เศษสวน เศษสวนแท เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธระหวาง จำนวนคละ และเศษเกิน เศษสวนที่
เทากัน เศษสวนอยางต่ำ และเศษสวนท่ีเทากับจำนวนนับ การเปรียบเทียบ เรยีงลำดับเศษสวน และจำนวนคละ 
  ทศนิยม การอาน และการเขียนทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง ตามปริมาณท่ีกำหนด หลัก คาประจำหลัก 
คาของเลขโดดในแตละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมที่เทากัน การ
เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม 
  การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับที่มากกวา 100,000 และ 0 การประมาณผลลัพธ
ของการบวก การลบ การคูณ การหาร การบวก และการลบ การคูณ และการหารระคน การแกโจทยปญหา 
และการสรางโจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 
  การบวก การลบเศษสวน การบวก การลบเศษสวน และจำนวนคละ การแกโจทยปญหาการบวก และ
โจทยปญหาการลบ เศษสวน และจำนวนคละ 
  การบวก การลบทศนิยม การบวก การลบทศนิยม การแกโจทยปญหาการบวก การลบทศนิยมไมเกิน 
2 ขั้นตอน 
  แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณ การหารดวยจำนวนเดียวกัน 
  เวลา การบอกระยะเวลาเปนวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน ป การเปรียบเทียบระยะเวลาโดย
ใชความสัมพันธระหวางหนวยเวลา การอานตารางเวลา การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา 
  การวัดและสรางมุม การวัดขนาดของมุมโดยใชโพรแทรกเตอร การสรางมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่ของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
  รูปเรขาคณิต ระนาบ จุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรง และสัญลักษณแสดงเสนตรง รังสี สวนของ
เสนตรง มุม สวนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณแสดงมุม ชนิดของมุม ชนิด และสมบัติของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก การสรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
  การนำเสนอขอมูล การอาน และการเขียนแผนภูมิแทง (ไมรวมการยนระยะ) การอานตารางสองทาง
(two-way table) 
  โดยใชความรู ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝ
เรียนรู มีความมุงมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี รวมทั้งเห็นคุณคา 
และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10, ป.4/11,       
ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16 
 ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2 
 ค 3.1 ป.4/1 
รวม  22 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค15101  คณิตศาสตร5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี้ 
  ทศนิยม ความสัมพันธระหวางเศษสวน และทศนิยม คาประมาณของทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนงท่ีเปน
จำนวนเต็ม ทศนิยม 1 ตำแหนง และ 2 ตำแหนง การใชเครื่องหมาย ≈ 
  จำนวนนับ และ 0 การบวก การลบ การคูณ และการหาร การแกโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ 
เศษสวน และการบวก การลบ การคูณ การหาร เศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวน และจำนวนคละ การบวก 
การลบของเศษสวน และจำนวนคละ การคูณ การหารของเศษสวน และจำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษสวน และจำนวนคละ การแกโจทยปญหาเศษสวน และจำนวนคละ 
  การคูณ การหารทศนิยม การประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม การคูณ
ทศนิยม การหารทศนิยม การแกโจทยปญหาเก่ียวกับทศนิยม 
  รอยละ หรือเปอรเซ็นต การอาน และการเขียนรอยละ หรือเปอรเซ็นต การแกโจทยปญหารอยละ 
  ความยาว ความสัมพันธระหวางหนวยความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตร
กับเมตร โดยใชความรูเรื่องทศนิยม การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาว โดยใชความรูเรื่องการเปลี่ยนหนวย 
และทศนิยม 
  น้ำหนัก ความสัมพันธระหวางหนวยน้ำหนัก กิโลกรัมกับกรัม โดยใชความรูเรื่องทศนิยม การแกโจทย
ปญหาเกี่ยวกับน้ำหนักโดยใชความรูเรื่องการเปลี่ยนหนวย และทศนิยม 
  ปริมาตรและความจุ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ความสัมพันธระหวางมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศกเซนติเมตร และลูกบาศกเมตร การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตร
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน และสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูน การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม และพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 
  รูปเรขาคณิต เสนตั้งฉาก และสัญลักษณแสดงการตั้งฉาก เสนขนานและสัญลักษณแสดงการขนาน 
การสรางเสนขนาน มุมแยงมุมภายใน และมุมภายนอกที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัดขวาง (Transversal) 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม การสรางรูปสี่เหลี่ยม 
  รูปเรขาคณิตสามมิต ิลักษณะและสวนตาง ๆ ของปริซึม 
  การนำเสนอขอมูล การอานกราฟเสน การอาน และการเขียนแผนภูมิแทง 
  โดยใชความรู ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝ
เรียนรู มีความมุงมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ด ีรวมท้ังเห็นคุณคา และ
มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
 ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ค 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2 
รวม  19 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค16101  คณิตศาสตร6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี ้
  เศษสวน การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับเศษสวน และจำนวนคละ โดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น. 
  อัตราสวน อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน และมาตราสวน 
  จำนวนนับ และ1 ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. 
และค.ร.น. การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
  การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน การบวก การลบเศษสวน และจำนวนคละ โดยใชความรู
เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน และจำนวนคละ การแกโจทยปญหาเศษสวน และจำนวน
คละ 
  ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร ความสัมพันธระหวางเศษสวน และทศนิยม การหาร
ทศนิยม การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทศนิยม (รวมการแลกเงินตางประเทศ) 
  อัตราสวน และรอยละ การแกโจทยปญหา อัตราสวน และมาตราสวน การแกโจทยปญหารอยละ 
  แบบรูป การแกปญหาเก่ียวกับแบบรูป 
  ปริมาตร และความจุ ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก
โจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิต ิท่ีประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ ความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
ความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูป
หลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูป และพื้นที่ของวงกลม การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่
ของวงกลม 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ ชนิด และสมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสรางรูปสามเหลี่ยม สวนตาง ๆ ของ
วงกลมการสรางวงกลม 
  รูปเรขาคณิตสามมิต ิทรงกลมทรงกระบอกกรวยพีระมิดรูปคลี่ของทรงกระบอกกรวยปริซึมพีระมิด 
การนำเสนอขอมูลการอานแผนภูมิรูปวงกลม 
  โดยใชความรู ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝ
เรียนรู มีความมุงม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ด ีรวมทั้งเห็นคุณคาและ
มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10, ป.6/11, ป.6/12 
 ค 1.2 ป.6/1 
 ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 ค 3.1 ป.6/1 
รวม  21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
 
สาระที่  1  วิทยาศาสตรชีวภาพ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหา และผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาออกจาก
เซลลความสัมพันธของโครงสราง และหนาที ่ของระบบตาง ๆ ของสัตว และมนุษยที ่ทำงานสัมพันธกัน 
ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนำความรูไปใช
ประโยชน 
 มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการ และความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
 มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสาร
กับโครงสราง และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลัก และธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอวัตถุลักษณะเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลง และการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหวางสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง แสง 
และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
สาระที่  3  วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
 มาตรฐาน  ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต และการประยุกตใชเทคโนโลยี
อวกาศ 
 มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบ และความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี ่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
สาระที่  4  เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักการของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ใชความรู และทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหา หรือ
พัฒนาอยางมีความคิดริเร ิ ่มสรางสรรค ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม โดยคำนึงถึง ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
 มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจ และใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอน 
และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

รายวิชาที่เปดสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ว11101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย1ี จำนวน  120  ชั่วโมง 
  ว12101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย2ี จำนวน  120  ชั่วโมง 
  ว13101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย3ี จำนวน  120  ชั่วโมง 
  ว14101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย4ี จำนวน  120  ชั่วโมง 
  ว15101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย5ี จำนวน  120  ชั่วโมง 
  ว16101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย6ี จำนวน  120  ชั่วโมง 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว11101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลย1ี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาวิเคราะหลักษณะ หนาที่ และการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย ลักษณะและหนาท่ี
ของสวนตาง ๆ ของสัตว และพืช ชนิด และสมบัติของวัสดุที่ใชทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียง และทิศทางการ
เคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนทองฟาในเวลากลางวัน และกลางคืน การแกปญหา
โดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร หรือสื่อ การใชงานอุปกรณ
เทคโนโลยีเบื้องตน การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน 
  โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ว 1.2 ป.1/1, ป.1/2 
 ว 2.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ว 2.3 ป.1/1 
 ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ว 3.2 ป.1/1 
 ว 4.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
รวม  15 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว12101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลย2ี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษา วิเคราะหลักษณะของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิต ความจำเปนของแสง และนำ้ตอการเจริญเติบโต
ของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ และการนำไปใชประโยชน สมบัติของวัสดุที่เกิด
จากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใชทำวัตถุตามสมบัติของวัสดุ การนำวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชใหม การ
เคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การปองกันอันตรายจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสวางไมเหมาะสม 
สวนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใชประโยชนจากดิน การแสดงข้ันตอนการแกปญหา การตรวจหา
ขอผิดพลาดของโปรแกรม การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน การจัดการไฟล และโฟลเดอร การใชงาน และดูแล
รักษาอุปกรณคอมพิวเตอร เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 
  โดยใชการสืบเสาะ หาความรู การสำรวจ ตรวจสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสาร
สิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ว 1.3 ป.2/1 
 ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ว 2.3 ป.2/1, ป.2/2 
 ว 3.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ว 4.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
รวม  16 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว13101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะหปจจัยในการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย และสัตว วัฏจักรชีวิตของสัตว 
วัตถุประกอบข้ึนจากชิ้นสวนยอย ซึ่งสามารถแยกออกจากกัน และประกอบกันเปนวัตถุชิ้นใหมได การเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุเมื่อทำใหรอนข้ึนหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีตอการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของแรงสัมผัส และแรงไม
สัมผัสวัสดุที่แมเหล็กดึงดูดได แรงแมเหล็ก ขั้วแมเหล็ก การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเปนอีกพลังงานหนึ่ง การ
ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟา แหลงพลังงานในการผลิตไฟฟา การใชไฟฟาอยางประหยัด และปลอดภัย การ
เกิดกลางวันกลางคนื การขึ้น และตกของดวงอาทิตย การกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย สวนประกอบ
ของอากาศความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชนและโทษของลม การ
แสดงขั้นตอนการแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะเบื้องตน การเขียนโปรแกรมแบบวนซำ้โดยใชบัตรคำสั่ง และ
การตรวจหาขอผิดพลาด การใชอินเทอรเน็ต และขอตกลงในการใชงาน การรวบรวมขอมูล การประมวลผล
ขอมูลเบื้องตน การนำเสนอขอมูลในงานดานตาง ๆ ขอดีและขอเสียในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
  โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ว 2.1 ป.3/1, ป.3/2 
 ว 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ว 2.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ว 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ว 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ว 4.2 ป.3/1, ป3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
รวม  25 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว14101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษา วิเคราะหการจำแนกสิ่งมีชีวิตเปนกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ไมใชพืช และสัตว การจำแนกพืช
ออกเปนพืชดอก และพืชไมมีดอก การจำแนกสัตวออกเปนสัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
ลักษณะเฉพาะของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก 
และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม หนาที่ของราก ลำตน ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพดานความ
แข็ง สภาพยืดหยุน การนำความรอน และการนำไฟฟาของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใชใน
ชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถุ การวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของ
วัตถุที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การขึ้น และตก และรูปรางดวงจันทร 
และองคประกอบของระบบสุริยะ การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การออกแบบ และเขียนโปรแกรม
อยางงาย การตรวจหาขอผิดพลาดในโปรแกรม การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต และการใชคำคน การประเมิน
ความนาเชื่อถือของขอมูล การรวบรวมนำเสนอขอมูล และสารสนเทศ 
  โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.2 ป.4/1 
 ว 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 2.3 ป.4/1 
 ว 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 4.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
รวม  21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว15101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะห โครงสราง และลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของพืช สัตว และมนุษย การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสารในน้ำ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได และผันกลับไมได แรงลัพธ แรงเสียดทาน การไดยินเสียงผานตัวกลาง ลักษณะ และ
การเกิดเสียงสูง เสียงตำ่ เสียงดัง และเสียงคอย ระดับเสียง และมลพิษทางเสียง ความแตกตางของดาวเคราะห 
และดาวฤกษ การใชแผนที่ดาว แบบรูปเสนทางการข้ึน และตกองดวงอาทิตย กลุมดาวฤกษบนทองฟาในรอบป 
ปริมาณน้ำในแตละแหลงปริมาณน้ำที่มนุษยสามารถนำมาใชได การใชน้ำอยางประหยัด และการอนุรักษน้ำ  
วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง และน้ำคางแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงวิธีแกปญหา การออกแบบ และการเขียน
โปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบวนซ้ำ การใชซอฟตแวรประมวลผลขอมูล การติดตอสื่อสารผาน
อินเทอรเน็ต การใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล และการประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล อันตรายจากการใชงาน 
และอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต 
  โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะ  
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ว 1.3 ป.5/1, ป.5/2 
 ว 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ว 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ว 2.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2 
 ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ว 4.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
รวม  32 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว16101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลย6ี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะห สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวน ในสัดสวนที่เหมาะสม
และปลอดภัยตอสุขภาพ ระบบยอยอาหาร การแยกสาร แรงไฟฟา การตอวงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟา 
การตอหลอดไฟฟา และการนำไปใชประโยชน การเกิดเงามืด เงามัว ปรากฏการณสุริยุปราคา และจันทรุปราคา 
เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติของหิน 
และแร การใชประโยชนของหิน และแร การเกิดซากดึกดำบรรพ และสภาพแวดลอมในอดีตของซากดึกดำบรรพ 
การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ำทวม 
การกัดเซาะชายฝง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ การเกิด และผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจก การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ และออกแบบวิธีการแกปญหา การออกแบบการเขียนโปรแกรม และการตรวจหาขอผิดพลาด 
การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที ่21 การสืบคนขอมูล และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสาร 
สิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
 ว 2.1 ป.6/1 
 ว 2.2 ป.6/1 
 ว 2.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8 
 ว 3.1 ป.6/1, ป.6/2 
 ว 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
 ว 4.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวม  30 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
สาระที่  1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส 1.1 รูและเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระที่  2  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สาระที่  3  เศรษฐศาสตร 
 มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจ ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความ
จำเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่  4  ประวัติศาสตร 
 มาตรฐาน  ส 4.1 เขาใจความหมายความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคญั และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธำรงความเปนไทย 
สาระที่  5  ภูมิศาสตร 
 มาตรฐาน  ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน ใช
แผนท่ี และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะหและสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจน
ใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน  ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรค
วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

รายวิชาที่เปดสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 1 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส11102 ประวัติศาสตร1     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 2 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส12102 ประวัติศาสตร2     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 3 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส13102 ประวัติศาสตร3     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 4 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส14102 ประวัติศาสตร4     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 5 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส15102 ประวัติศาสตร5     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 6 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส16102 ประวัติศาสตร6     จำนวน  40  ชั่วโมง 
 
 รายวิชาเพ่ิมเติมระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ส11201 ตานทุจริตศกึษา1     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส11202 ตานทุจริตศกึษา2     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส11203 ตานทุจริตศกึษา3     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส11204 ตานทุจริตศกึษา4     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส11205 ตานทุจริตศกึษา5     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส11206 ตานทุจริตศกึษา6     จำนวน  40  ชั่วโมง 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบเบื้องตนของศาสนา
ประโยชน ประวัติศาสดาของศาสนา สรุปใจความสำคัญของคัมภีร ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลักจริยธรรม 
การบำเพ็ญประโยชน วิธีปฏิบัติ การใชภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญ คุณลักษณะของการเปน
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความกลาหาญ ความเสียสละ การเคารพสิทธิ
และหนาที่ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว กฎกติกา ความหมาย ความสำคัญ
ของรัฐธรรมนูญ ทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน ผลเสียการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมทางสังคม การสรางสรรคสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และทางสังคม โดยใช
กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม และกระบวนการแกปญหา 
  เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มคีุณลักษณะ
อันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชน โดยใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
 ส 1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ส 2.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ส 2.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ส 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ส 3.2 ป.1/1 
 ส 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ส 5.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
รวม  23 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส11102  ประวัติศาสตร1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา และใชปฏิทินในการบอกวัน เดือน ป ที่ใชในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ 
คำที่แสดงชวงเวลา เพื่อใชเลาเหตุการณปจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเชา ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และ
เรียงลำดับเหตุการณในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะการสังเกต การบอกเลา การเชื่อมโยง 
เพื่อใหสามารถใชเวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณในปจจุบัน และใชคำแสดงชวงเวลาเรียงลำดับเหตุการณที่
เกิดขึ้นได 
  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมสิ่ง ของเครื่องใช หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในสมัย
ปจจุบันกับสมัยของพอแมปูยา ตายาย ที่เปนรูปธรรม และใกลตัวผูเรียน รวมทั้งเหตุการณสำคัญของครอบครัว
ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน โดยใชทักษะการสังเกต การใชเหตุผล การเปรียบเทียบ การ
แยกแยะ การยกตัวอยาง และการบอกเลา เพื่อใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และความสำคัญของ
อดีตที่มีตอปจจุบัน และอนาคต สามารถปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ศกึษาความหมาย และความสำคัญของสัญลักษณของชาติไทย ไดแก ธงชาติ เพลงชาต ิเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแตงกายแบบไทย วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถูกตองตามกาลเทศะ รวมทั้งรูจักสถานที่สำคัญ ซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรมใน
ชุมชน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ส 4.2 ป.1/1, ป.1/2 
 ส 4.3 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวม  8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส12101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  สังเกต ศกึษาคนควา การรวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบเบ้ืองตน ของ
ศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร และการใชภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การบำเพ็ญ
ประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติ การอยูรวมกันอยางเปนสุข ศาสนพิธี และพิธีกรรมใน
วันสำคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปญญาเบื้องตน ภูมิปญญาของทองถิ่น ความสัมพันธของสมาชิก
ในครอบครัว บทบาทหนาที่ของตนเอง 
  ลักษณะทางกายภาพ องคประกอบของแผนผังแผนที่ ตำแหนง ระยะ ทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติ รู
คุณคาของธรรมชาติ การสรางสรรคสิ่งแวดลอมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากรกับสิ่งแวดลอม การฝก
สังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชกระบวนการสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา 
  เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 
 ส 1.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ส 2.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ส 3.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ส 5.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
รวม  28 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส12102  ประวัติศาสตร2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  รูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติ และจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณสำคัญในอดีต และ
ปจจุบัน รวมทั้ง การใชคำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุงนี้ เดือนนี้ เดือน
กอน เดือนหนา ปนี้ ปกอน ปหนา ในการอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะการสังเกต การสอบถาม 
เชื่อมโยง เรียงลำดับ การเลาเรื่อง 
  รูวิธีสืบคนเหตุการณที่เกิดข้ึนในครอบครัวโดยใชหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก ภาพถาย สตูิบัตร ทะเบียน
บาน เครื่องมือเครื่องใช มาอธิบายเรื่องราวตาง และวิธีสืบคนขอมูลในชุมชนอยางงาย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในดานตาง ๆ จากอดีตถึงปจจุบัน ทางดานการประกอบอาชีพ การแตง
กาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เขาใจสาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน สามารถเรียงลำดับเหตุการณที่สืบคนไดโดยใชเสนเวลา 
  ศึกษา สืบคนประวัติ และผลงานของบุคคลที่ทำประโยชนตอทองถิ่น หรือประเทศชาติ ในดานการ
สรางสรรควัฒนธรรม การสรางความเจริญรุงเรือง และความมั่นคงโดยสังเขป รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษไว การทำความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย 
ดนตรีไทยโดยใชทักษะการสืบคน การสังเกต การอาน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การใชเหตุผล การ
อธิบาย และการนำเสนอ เพ่ือใหเห็นคุณคา และแบบอยางการกระทำความดีของบรรพบุรุษที่ไดสรางประโยชน
ใหทองถิ่น และประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และ
ธำรงความเปนไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 4.3 ป.2/1, ป.2/2 
รวม  6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส13101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ บอกความหมาย ความสำคัญ
ของพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และบอกชื่อสาวก ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ บอกความสำคัญ และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม แสดงตนเปนพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ บอกประโยชน และปฏิบัติตนตามประเพณี และวัฒนธรรม
ในครอบครัว 
  ระบุบทบาทหนาที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
วิเคราะหความแตกตางของกระบวนการตัดสินใจในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน โดยวิธีการออกเสียงโดยตรง 
และการเลือกตัวแทนออกเสียง จำแนกความตองการ และความจำเปนในการใชสินคา และบริการในการดำรงชีวิต 
วิเคราะหการใชจายของตนเอง และอธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจำกัด มีผลตอการผลิต และบริโภคสินคา และ
บริการที่รัฐจัดหา และใหบริการแกประชาชน บอกความสำคัญของภาษี และบทบาทของประชาชนในการเสีย
ภาษี อธิบายเหตุผล และการแขงขันทางการคาที่มีผลทำใหราคาสินคาลดลง 
  ศกึษาการใชแผนที ่แผนผัง และภาพถายในการหาขอมูลทางภูมิศาสตรในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เขียนแผนผังงาย ๆ เพื่อแสดงตำแหนงที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียน และชุมชน บอกความสัมพันธ
ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน เปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในชุมชนของ
อดีตถึงปจจุบัน อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ในการสนองความตองการพื้นฐานของ
มนุษย และการประกอบอาชีพ อธิบายเก่ียวกับมลพิษการกอใหเกิดมลพิษโดยมนุษย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
 ส 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ส 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 5.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
รวม  31 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส13102  ประวัติศาสตร3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาความหมาย และที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทนิ ไดแก พุทธศกัราช คริสตศักราช วิธีการเทียบ
คริสตศักราชกับพุทธศักราช และใชศักราชในการบันทึกเหตุการณสำคัญที่เกี่ยวของกับตนเอง และครอบครัว  
ปเกิดของผูเรียน เหตุการณสำคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใชทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การ
เชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อใหมีพื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณตามกาลเวลา สามารถเรียงลำดับ
เหตุการณไดถูกตองวาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลัง อันเปนทักษะที่จำเปนในการศึกษาประวัติศาสตร 
ปจจัยที่ทำใหเกิดวัฒนธรรม และประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบดวยปจจัยทางภูมิศาสตร และปจจัยทางสังคม 
เขาใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู รวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข รวมอนุรักษสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
  ศึกษาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริยผู สถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร โดยใชทักษะการอาน และสอบถาม การฟง การสรุปความ การเขียน 
การเลาเรื่อง เพื่อใหเขาใจความเปนมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจ และเห็นแบบอยางการเสียสละ
เพ่ือชาติ และธำรงความเปนไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 4.2 ป.3/1, ป.3/2 
 ส 4.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
รวม  8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาประวัติความเปนมาของศาสนา ศาสดา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ แสดงความเคารพ
พระรัตนตรัย และปฏิบัติไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือ 
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยูรวมกันเปนชาติไดอยางสมานฉันท และอธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป 
  วิเคราะหสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงไดรับตามกฎหมาย อธิบายความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุม
คนในทองถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยูรวมกันอยางสันติสุขในชีวิตประจำวัน อธิบายอำนาจอธิปไตย และความสำคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหนาที ่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั ้ง ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  ศกึษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา และการบริการ บอกสิทธิพ้ืนฐาน และรักษาผลประโยชนของ
ตนเองในฐานะผูบริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และหนาที่
เบื้องตนของเงิน 
  ศึกษาลักษณะทางกายภาพ การใชแผนที่ ภาพถาย วิเคราะหสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในจังหวัด และระบุลักษณะสำคัญ ตำแหนง ระยะทาง ของแหลงทรัพยากร ความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินชีวิต 
  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัต ิในการดำเนินชีวิต ทักษะในศตวรรษที ่21 มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความ
เปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางเปนปกติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
 ส 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
 ส 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 3.2 ป.4/1, ป.4/2 
 ส 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 5.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
รวม  30 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส14102  ประวัติศาสตร4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาความหมาย วิธีการนับ และการใชชวงเวลาเปนทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑการแบง
ยุคสมัยในทางประวัติศาสตรของมนุษยชาติที่แบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตร รวมทั้ง
ชวงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร การสำรวจ การวิเคราะห การตรวจสอบขอมูล การจำแนก การตีความ เพ่ือ
ฝกทักษะการสืบคนขอมูลดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 
  ศึกษาประวัติศาสตรเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจกัร 
พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ประวัต ิและผลงานของบุคคลสำคัญ และภูมิปญญาสำคัญของ
ไทย ในสมัยสุโขทัยที่นาภาคภูมิใจ เพื่อเขาใจความเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย รวมทั้งวัฒนธรรมไทย   
ภูมิปญญาไทย และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย เกิดความรัก และความภูมิใจในความเปนไทย ตระหนักถึงความ
พากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ ไดปกปอง และสรางสรรคความเจริญใหบานเมือง ตกทอดเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 4.2 ป.4/2, ป.4/2 
 ส 4.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
รวม 8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาวิเคราะหความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที ่ตนนับถือในฐานะที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม และหลักในการพัฒนาชาติไทย หรือประวัติศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด อธิบายองคประกอบ 
และความสำคัญของพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามไตรสิกขา และหลักธรรมทาง
ศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา การปกปองคุมครองตนเอง หรือผูอื่นจากการละเมิดสิทธิ
เด็ก โครงสรางอำนาจหนาท่ี และความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น บทบาทหนาที่ และวิธีการเขาดำรง
ตำแหนงของผูบริหารทองถิ่น ประโยชนท่ีชุมชนจะไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมอนุรักษและ
เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน อธิบายปจจัยการผลิตสินคา และบริการ หลักการสำคัญ และประโยชน
ของสหกรณ บทบาทหนาที่เบื้องตนของธนาคาร ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบคน และ
อธิบายขอมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของนักเรียน วิเคราะหสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอ
ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน และการยายถ่ิน อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่กอใหเกิดวิถีการดำเนินชีวิต และ
ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
 ส 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ส 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ส 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ส 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ส 3.2 ป.5/1, ป.5/2 
 ส 5.1 ป.5/1, ป.5/2 
 ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
รวม  27 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส15102  ประวัติศาสตร5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  สืบคนความเปนมาของทองถ่ินโดยใชหลักฐานหลากหลาย ดวยการตั้งประเด็นคำถามทางประวัติศาสตร
ที่เกี ่ยวของกับทองถิ่น ความเปนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น รูจักแหลงขอมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่อยูในทองถิ่น สามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวของ รูจักวิเคราะหตรวจสอบขอมูล
อยางงาย ๆ เขาใจความแตกตางระหวางความจริง กับขอเท็จจริง ที ่ปรากฏในขอมูลจากหลักฐานตาง ๆ 
แยกแยะความคิดเห็นกับขอเท็จจริงที่อยูในขอมูลได ศึกษาการเขามา และอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีน 
ในดินแดนไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป ไดแก การปกครอง การนับถือศาสนา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหาร และการแตงกาย ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติ ทั้งตะวันตก และ
ตะวันออก 
  ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปจจัยที่
สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป ประวัต ิและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา และธนบุรี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ส 4.2 ป.5/1, ป.5/2 
 ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
รวม  9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  สังเกต ศึกษาคนควา วิเคราะห อภิปราย สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมขอมูล สืบคน
ขอความสำคัญ หลักธรรม พระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3 ประวัติศาสดา ขอคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเลา ศาสนิกชนตัวอยาง ศาสนพิธ ีสถานที่ในศาสนสถาน ศาสนิกชนท่ีด ีประโยชนของการเขารวมใน
ในศาสนพิธ ีพิธีกรรม กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา การบริหารจิต และเจริญปญญา วันสำคัญทางศาสนา 
  การกระทำที่แสดงถึงคุณลักษณะของการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย สิทธิเด็กที่พึงไดรับการ
คุมครองตามสิทธิมนุษยชน บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง บรรทัดฐานทางสังคม และวัฒนธรรม 
สัญลักษณ เอกลักษณ คานิยม ประเพณี วัฒนธรรมในทองถิ่น อำนาจอธิปไตย และการมีสวนรวมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
  การเลือกใชทรัพยากรที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การเพิ่มรายได เงินออมจากการลงทุน สิทธิ และ
การคุมครองผูบริโภค เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ การบริหารดานการผลิต และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ 
บทบาทการใชเงิน และการบริการดานการเงินตางประเทศ การจัดเก็บภาษี การกูยืมเงินจากตางประเทศ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
 ส 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 ส 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
 ส 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ส 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ส 3.2 ป.6/1, ป.6/2 
 ส 5.1 ป.6/1, ป.6/2 
 ส 5.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
รวม  31 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส16102  ประวัติศาสตร6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความหมาย และความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ และใชวิธ ีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณสำคัญ ตามลำดับขั้นตอนอยางเปนระบบ ไดแก การตั้ง
ประเด็นศึกษาเรื่องราวท่ีตนสนใจ การสำรวจแหลงขอมูลที่เก่ียวของ การรวบรวมขอมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลาย 
การจัดทำโครงงาน และการจัดนิทรรศการ เพื่อฝกทักษะ การสืบคนเหตุการณสำคัญ ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 
  ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศเพื่อนบานในปจจุบันโดยสังเขป เชื่อมโย และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเปนมา และความสัมพันธของกลุมอาเซียนโดยสังเขป เพื่อใหเขาใจ
พัฒนาการของประเทศเพ่ือนบานที่มีความสัมพันธกับประเทศไทย เกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศ ยอมรับ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม และอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
  ศกึษาประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร ในเรือ่งเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร 
ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครอง พัฒนาการทางดานตาง ๆ โดยสังเขป ผลงาน
ของบุคคลสำคัญ เพื่อใหเกิดความรัก และภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายาม
ของบรรพบุรุษที่ไดปกปอง และสรางสรรคความเจริญใหบานเมือง ตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรม สืบตอถึง
ปจจุบัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.6/1, ป.6/2 
 ส 4.2 ป.6/1, ป.6/2 
 ส 4.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวม  8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส11201  ตานทุจริตศึกษา1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
  



62 

 
หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส12201  ตานทุจริตศึกษา2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
  



63 

 
หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส13201  ตานทุจริตศึกษา3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส14201  ตานทุจริตศึกษา4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส15201  ตานทุจริตศึกษา5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส16201  ตานทุจริตศึกษา6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษา และพลศึกษา 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษา และพละศึกษา 
 
สาระที่  1  การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย 
 มาตรฐาน  พ 1.1  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย 
สาระที่  2  ชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน  พ 2.1  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
 มาตรฐาน  พ 3.1  เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 
 มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ 
มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
สาระที่  4  การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 
 มาตรฐาน  พ 4.1  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปองกันโรค 
และการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระที่  5  ความปลอดภัยในชีวิต 
 มาตรฐาน  พ 5.1  ปองกัน และหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สาร
เสพติด และความรุนแรง 
 
รายวิชาที่เปดสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษา และพละศึกษา 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  พ11101 สุขศึกษา และพลศึกษา1  จำนวน  40  ชั่วโมง 
  พ12101 สุขศึกษา และพลศึกษา2  จำนวน  40  ชั่วโมง 
  พ13101 สุขศึกษา และพลศึกษา3  จำนวน  40  ชั่วโมง 
  พ14101 สุขศึกษา และพลศึกษา4  จำนวน  80  ชั่วโมง 
  พ15101 สุขศึกษา และพลศึกษา5  จำนวน  80  ชั่วโมง 
  พ16101 สุขศึกษา และพลศึกษา6  จำนวน  80  ชั่วโมง 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ11101  สุขศึกษา และพลศึกษา1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาธรรมชาต ิและการเจริญเติบโต การพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ อิทธิพลครอบครัว และสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอสุขภาพชีวิต จุดดี จุดดอย ความสนใจ ความสามารถของตนเอง ความแตกตาง การปฏิบัติตนใหเหมาะ
กับเพศวัยของตนเอง การเลือกรับประทานอาหาร ผลิตภัณฑ สุขภาพ การดูแล การปองกันรักษาความสะอาด
ของรางกาย และอวัยวะภายนอก ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ พฤติกรรมสุขภาพความเปนอยู หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมนำไปสูความเสี่ยง ดูแลปองกัน รักษาการบาดเจ็บ การเจ็บปวยทางรางกาย จิตใจ ปญหาทางอารมณ 
การผอนคลายความเครียด การพักผอน นันทนาการ การพัฒนาสมรรถภาพ การมีบุคลิกที่ด ี
  เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี การเคลื่อนไหวทาพื้นฐานที่ถูกตอง เปนธรรมชาติ 
การเลนเกม การเลนพื้นเมือง กีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล และประเภททีมอยางสนุกสนาน ปลอดภัย 
เคารพกฎ กติกา ระเบียบวินัย การเคารพสิทธิในการเลน ใหความรวมมือปฏิบัติกิจกรรมจนสำเร็จตามที่ไดรับ
มอบหมาย มีคณุธรรม จริยธรรม มีน้ำใจเปนนักกีฬา ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  มีทักษะการสรางสุขนิสัยที่ดีในการดำรงชีวิต มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพจิตดี 
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในชุมชน และครอบครัว เพื่อสงเสริม สรางสัมพันธภาพที่ดีตอสุขภาพ การเคลื่อนไหว
รางกายในลักษณะตาง ๆ กิจกรรมทางกาย การเลนเกม กีฬาไทยพ้ืนบาน กีฬาสากล การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
การพักผอน นันทนาการ การผอนคลายความเครียด หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด 
มลพิษ และการละเมิดทางเพศ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ป.1/1, ป.1/2 
 พ 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 พ 3.1  ป.1/1, ป.1/2 
 พ 3.2  ป.1/1, ป.1/2 
 พ 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 พ 5.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวม  15 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ12101  สุขศึกษา และพลศึกษา2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาลักษณะ และหนาที่ของอวัยวะภายใน ที่มีการเจริญเติบโต และพัฒนาการไปตามวัย การดูแล
รักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญ
ของเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเอง และความภาคภูมิใจในความเปนเพศหญิง และเพศชาย 
ลักษณะของการมีสุขภาพดี อาหารที่มีประโยชน และไมมีประโยชน ระบุของใช และของเลนที่มีผลเสียตอสุขภาพ 
ลักษณะอาการ และวิธปีองกันการเจ็บปวยที่เกิดจากโรคตาง ๆ การบาดเจ็บจากการถูกของมีคม แมลงสัตวกัดตอย 
หกลม วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย และบาดเจ็บ สาเหตุ และวิธีปองกันอุบัติเหตุทางน้ำ และทางบก ยาสามัญ
ประจำบานและการใชยาที่เหมาะสม โทษของสารเสพตดิ สารอันตรายใกลตัว และวิธปีองกัน วิธีปฏิบัติตนตาม
สัญลักษณ และปายเตือนของสิ่งของ หรือสถานที่ที ่เปนอันตราย สาเหตุ และอันตรายที่จะไดรับจากการเกิด
อัคคีภัย การปองกันอัคคภีัย และการหนีไฟ 
  ศกึษาลักษณะ และวิธีของการเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบใชอุปกรณประกอบ 
การเลนเกมเบ็ดเตล็ด และการเขารวมกิจกรรมทางกายที่ตองอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตน ทั้งแบบอยูกับที่ 
แบบเคลื่อนที่ และแบบใชอุปกรณ ประโยชนของการออกกำลังกาย และการเลนเกม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา 
ขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม 
  โดยใชการศึกษาคนควาขอมูล การคิดวิเคราะห การเปรียบเทียบ การฝกและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ อธิบาย และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีน้ำใจนักกีฬา คานิยมที่เหมาะสม และเจตคติที่ดีตอการรักษาสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย 
การเลนเกม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 พ 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 พ 3.1  ป.2/1, ป.2/2 
 พ 3.2  ป.2/1, ป.2/2 
 พ 4.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
 พ 5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ13101  สุขศึกษา และพลศึกษา3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะหลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายที่มีความแตกตางกันในแตละบุคคล เปรียบเทียบ
การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑมาตรฐานเด็กไทย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต ความสำคัญของครอบครัว 
ความแตกตางของแตละครอบครัว วิธีสรางสัมพันธภาพในครอบครัว และกลุมเพื่อน พฤติกรรม และวิธีหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมท่ีนำไปสูการถูกลวงละเมิดทางเพศ การติดตอ และวิธปีองกันการแพรกระจายของโรค เลือกกินอาหารที่
หลากหลายตามอาหารหลัก 5 หมู ในสัดสวนที่เหมาะสม การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ วิธีปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบาน โรงเรียน และการเดินทาง 
วิธีการขอความชวยเหลือ จากบุคคล และแหลงตาง ๆ เมื่อเกิดเหตุราย หรืออุบัติเหตุ วิธีปฐมพยาบาล เมื่อ
บาดเจ็บจากการเลน 
  ศึกษาวิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบโดยมีการ
บังคับทิศทางการเคลื่อนไหวรางกาย ที่ใชทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด เลือก
การออกกำลังกาย การละเลนพื้นเมือง และการเลนเกมที่เหมาะกับจุดเดน จุดดอย และขอจำกัดของตนเอง 
ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และขอตกลงของรายการออกกำลังกาย การเลนเกม การละเลนพื้นเมือง 
  โดยใชการศึกษาคนควาขอมูล การคิดวิเคราะห การเปรียบเทียบ การฝกฝน และการปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ อธิบาย และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มี
คุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ำใจนักกีฬา คานิยมที่เหมาะสม และเจตคติที่ดีตอการรักษาสุขภาพอนามัย การ
ออกกำลังกาย การเลนเกม การละเลนพื้นเมือง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 พ 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 พ 3.1  ป.3/1, ป.3/2 
 พ 3.2  ป.3/1, ป.3/2 
 พ 4.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
 พ 5.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
รวม  18 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ14101  สุขศึกษา และพลศึกษา4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะห การเจริญเติบโต และพัฒนาการของรางกาย และจิตใจตามวัย (ในชวงอายุ 9-12 ป) 
ความสำคัญของกลามเนื้อ กระดูก และขอที่มีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการ การดูแลรักษากลามเนื้อ 
กระดูก และขอใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเปนเพื่อน และสมาชิกที่ดีของครอบครัว
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เปนอันตราย และไมเหมาะสม
ในเรื่องเพศ ผลพัฒนาการของตนเองในการออกกำลังกาย เลนเกม และเลนกีฬา ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
กับสุขภาพ การจัดสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอสุขภาพ สภาวะอารมณ และความรูสึก ผลที่มีตอ
สุขภาพ ขอมูลบนฉลากอาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ความสำคัญของการใชยา และหลักการใชยาอยางถูกวิธี 
วิธีปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 
  ปฏิบัติ แสดงคำพูด หรือทาทาง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฐม
พยาบาล เมื่อไดรับอันตรายจากการใชยาผิด สารเคมี แมลงสัตวกัดตอย และการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 
ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานไดทั้งแบบอยูกับท่ี แบบเคลื่อนท่ี และแบบ
ใชอุปกรณประกอบ กายบริหารมือเปลาประกอบจังหวะ เลนเกมเลียนแบบ และกิจกรรมแบบผลัด การเลนกีฬา
พ้ืนฐาน ตามกฎ กติกาการเลน สมรรถภาพทางกาย 
  โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย กระบวนการคิด การสืบคนขอมูล การ
แกปญหา และการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ
ตัดสินใจ และนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 พ 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 พ 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 พ 3.2  ป.4/1, ป.4/2 
 พ 4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 พ 5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
รวม  19 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ15101  สุขศึกษา และพลศึกษา5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะห อธิบายความสำคัญ และการดูแลระบบยอยอาหาร และระบบขับถายที่มีผลตอสุขภาพ 
การเจริญเติบโต และพัฒนาการ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง และการวางตัวที่เหมาะสมกับ
เพศ ตามวัฒนธรรมไทย อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย และระบุพฤติกรรม
ที่พึงประสงค และไมพึงประสงคในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว และกลุมเพื่อน วิเคราะหปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการใชสารเสพติด และผลกระทบของการใชยา และสารเสพติดที่มีตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญา ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใชยา และหลีกเลี่ยงสารเสพติด และวิเคราะหอิทธิพลของ
สื่อที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพ 
  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ และคนหาขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ วิเคราะหสื่อ
โฆษณา ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีเหตุผล วิธีปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคที่พบ
บอยในชีวิตประจำวัน 
  ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใชทักษะการ
เคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด การรับแรง การใชแรง และความสมดุล ออกกำลังกายอยางมีรูปแบบ และปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกมกีฬา และมนี้ำใจนักกีฬา 
  โดยใชทักษะ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการ
กลุม การสืบคนขอมูล การแกปญหา และการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีทักษะสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู สามารถตัดสินใจและนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ป.5/1, ป.5/2 
 พ 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 พ 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 
 พ 3.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 พ 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 พ 5.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
รวม  25 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ16101  สุขศึกษา และพลศึกษา6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ ของระบบภายในรางกาย การสราง และรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น เพศศึกษา 
หลักการเคลื่อนไหวรางกาย กิจกรรมทางกาย และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรมนันทนาการ การออก
กำลังกายโดยการเลนกีฬา การสรางเสริม และทดสอบสมรรถภาพทางกาย สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ โรคติดตอที่
สำคัญในประเทศไทย ภัยธรรมชาติ และสารเสพติดใหโทษ 
  โดยการจัดกิจกรรมกลุม เพื่อเนนใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น สนทนา แลกเปลี่ยนความคิด สังเกต
ภาพตามหัวขอเรื่องที่กำหนด เพื่อวิเคราะหผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นตอตนเอง และผูอื่น วิเคราะหสถานการณเพ่ือ
อธิบาย สาเหตุของปญหา ผลที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไขปญหาตามสถานการณ จากนั้นจึงเขียนสรุปความรู
เปนแผนภาพรูปแบบตาง ๆ การฝกปฏิบัติ กิจกรรมทางกาย การเลนเกมและกีฬา เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบาย
ความรูจากประสบการณเดิม สามารถวิเคราะหผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นจากปญหาตาง ๆ นำแนวทางแกไขปญหา
ไปใช หรือนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได ผูเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และ
ครอบครัว ดวยการออกกำลังกายเปนประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน และสามารถนำขอมูลความรูไป
เผยแพรใหบุคคลในครอบครัว และในชุมชนของตนเองไดถูกตองเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ป.6/1, ป.6/2 
 พ 2.1  ป.6/1, ป.6/2 
 พ 3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
 พ 3.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 พ 4.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 พ 5.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
รวม  22 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 
สาระที่  1  ทัศนศิลป 
 มาตรฐาน  ศ 1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ 
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน 
 มาตรฐาน  ศ 1.2  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
สาระที่  2  ดนตรี 
 มาตรฐาน  ศ 2.1  เขาใจ และแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี 
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 มาตรฐาน  ศ 2.2  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรี
ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
สาระที่  3  นาฏศิลป 
 มาตรฐาน  ศ 3.1  เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคา
นาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 มาตรฐาน  ศ 3.2  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ
นาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
รายวิชาที่เปดสอน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ศ11101 ศิลปะ1    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ศ12101 ศิลปะ2    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ศ13101 ศิลปะ3    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ศ14101 ศิลปะ4    จำนวน  80  ชั่วโมง 
  ศ15101 ศิลปะ5    จำนวน  80  ชั่วโมง 
  ศ16101 ศิลปะ6    จำนวน  80  ชั่วโมง 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ11101  ศิลปะ1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา และอธิปรายเกี่ยวกับจุด เสน รูปราง ความหมาย และประเภทของความรูสึก ความรูสึกกับ
สิ่งแวดลอม การถายทอดความรูสึกออกมาเปนผลงาน วิธีการใชสีเทียน เทคนิคการใชสีเทียน วิธีการเก็บรักษาสี
เทียน วิธีการ และเทคนิคการใชสีไม วิธีการเก็บรักษาสีไม วัสดุอุปกรณในการใชสีน้ำ วิธีการและเทคนิคการใชสี
น้ำ การเก็บรักษาสีน้ำ ว ัสดุอุปกรณในการใชสีโปสเตอร การเก็บรักษาสีโปสเตอร และทัศนศิลปใน
ชีวิตประจำวัน 
  กิจกรรมการเรียนรูมุงเนนใหมีความรู และเขาใจเก่ียวกับรูปราง รูปทรง และทัศนธาตุของ สิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐาน การใชวัสดุอุปกรณสรางผลงาน เพ่ือถายทอดความคิด ความรูสึก
ออกมาเปนผลงาน มีการสงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการ สงเสริมกิจกรรมที่บูรณาการรวมกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลปในทองถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน 
(Rubrics) 
  เพื่อใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
  ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการกำเนิดเสียง คุณลักษณะของเสียง จังหวะ และการรองเพลง เพลงใน
ชีวิตประจำวัน บทเพลงในทองถิ่น การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย และนาฏยศัพท การ
แสดงนาฏศิลปไทย และการละเลนของเด็กไทย 
  ใหนักเรียนสังเกตภาพ และคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห จำแนก ปฏิบัติ สรุปความรู
ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการกำเนิดเสียง คุณลักษณะของเสียง จังหวะ และการรองเพลง เพลงในชีวิตประจำวัน 
บทเพลงในทองถิ่น การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย และนาฏยศัพท การแสดงนาฏศิลป
ไทย และการละเลนของเด็กไทย รวมถึงการปฏิบัติทารำ และมารยาทที่ดีในการชมการแสดง   
  ผูเรียนสามารถอธิบายความรูจากประสบการณเดิม เคลื่อนไหวทาทางเลียนแบบไดอยางเหมาะสม เพ่ือ
นำไปเปนแนวทางในการปฏิบัติทารำ ขับรองเพลงไดไพเราะ และสามารถแสดงออกไดอยางอิสระตามความรูสึก 
และความคิดสรางสรรคของตนเอง และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยในดานดนตรี นาฏศิลป นำความรูท่ี
ไดมาปรับใชในชีวิตประจำวันไดเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
 ศ 1.2 ป.1/1 
 ศ 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
 ศ 2.2 ป.1/1, ป.1/2 
 ศ 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ศ 3.2 ป.1/1, ป.1/2 
รวม  18 ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ12101  ศิลปะ2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับงานวาด งานปน งานพิมพ พื้นฐานการวาดรูปคน การวาดภาพเกี่ยวกับ
ครอบครัว และเพ่ือนบาน วัสดุ อุปกรณที่ใชในการตัด ฉีก ปะติด การสรางงานโครงสรางเคลื่อนไหว และทัศนศิลป
ในทองถิ่นที่ไดพบในชีวิตประจำวัน 
  กิจกรรมการเรียนรูมุงเนนใหมีความรู และเขาใจเกี่ยวกับรูปราง รูปทรง และทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐานการใชวัสดุอุปกรณสรางผลงาน เพื่อถายทอดความคิด ความรูสึก 
ออกมาเปนผลงาน มีการสงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการ สงเสริมกิจกรรมที่บูรณาการรวมกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลปในทองถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน 
(Rubrics) 
  เพื่อใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  
  ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเสียงมนุษย เสียงดนตรี คุณลักษณะของเสียงดนตรี คุณลักษณะของ
จังหวะ การขับรอง ความหมาย และความสำคัญของบทเพลง บทเพลงและดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมดนตรีใน
โอกาสพิเศษ การเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ การใชนาฏยศัพท และภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย การมีมารยาท
ในการชมการแสดงนาฏศิลปไทย และการละเลนพื้นบานของไทย 
  ใหผูเรียนสังเกตภาพการกำเนิดเสียง เครื่องดนตรีไทย การเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ นาฏยศัพท ภาษา
ทารำทางนาฏศิลปไทย ทาทางการรายรำประกอบเพลงตาง ๆ การเปนผูชมที่ดี และไมดี เพื่อวิเคราะห และ
เขียนอธิบายเกี่ยวกับภาพ  การอานสถานการณ และวิเคราะหคำถาม การฝกการขับรองเพลงใหถูกตองตาม
จังหวะ สามารถเขียน บอก เลา อธิบายความรูสึกไดจากประสบการณเดิม โดยการถายทอดจินตนาการ และ
ความคิดของตนเองอยางอิสระ สามารถปฏิบัติทารำ ขับรอง และเขาใจจังหวะไดดวยตนเองโดยการใชทักษะ
กระบวนการตาง ๆ และสรุปความรูที่ไดลงในแผนภาพตาง ๆ เห็นคุณคา และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
ทางดนตรี นาฏศิลป นำความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม และมีจิตสาธารณะในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6,  ป.2/7,  ป.2/8 
 ศ 1.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ศ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
 ศ 2.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ศ 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
 ศ 3.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
รวม  25 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ13101  ศิลปะ3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษารูปราง รูปทรงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป และสามารถสรางสรรคผลงานศิลปะ
ผานงานประเภท งานวาด งานปน และงานพิมพภาพ โดยใชวัสดุ อุปกรณที่เหมาะสมกับงานแตละประเภท 
สามารถจำแนกทัศนธาตุที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม และในงานทัศนศิลป เนนเรื่อง เสน สี พื้นผิว และบริเวณวาง 
ถายทอดภาพจากความคิด จินตนาการ ความเปนจริง ศึกษาวัสดุอุปกรณ ศลิปะที่เกิดขึ้นในทองถ่ินในแตละภาค 
  กิจกรรมการเรียนรูมุงมั่นใหมีความรู และเขาใจเกี่ยวกับรูปราง รูปทรงและทัศนศิลปของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐาน การใชวัสดุ อุปกรณสรางผลงานเพ่ือถายทอดความคิด ความรูสึก
ออกมาเปนผลงาน สงเสริมกิจกรรมที่บูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลป
ในทองถ่ิน มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) มีการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลงาน
มีความริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และทำงานรวมกับผูอื ่นอยางมี
ความสุข 
  ศกึษา และปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะ และเสียงของเครื่องดนตรีไทยและสากล ระดับเสียงของตัวโนต การ
นับจังหวะ บทบาทหนาที่ และประเภทของเพลง ทักษะในการขับรอง และการบรรเลงดนตรี หลักการวิเคราะห
เพลง การเคลื่อนไหวตามอารมณของบทเพลง ดนตรีในชีวิตประจำวัน ดนตรีในทองถิ่น ลักษณะเดน และเอกลักษณ
ของดนตรีในทองถิ่นไทย 4 ภาค หลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป การเคลื่อนไหวรางกายประกอบทาทาง บท
เพลง และสถานการณตาง ๆ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรำวงมาตรฐาน นาฏศิลปพื้นเมือง การแสดงนาฏศิลปไทย 
และการบูรณาการนาฏศิลปกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
  ใหผูเรียนสังเกตภาพเกี่ยวกับเครื่องดนตรี การบรรเลงดนตรีไทย การฟงดนตรี บรรทัด 5 เสน การ
เลียนแบบทาทางตาง ๆ การแสดงทารำประกอบเพลง ฝกออกเสียงตามบันไดเสียงท่ีกำหนดให ปรบมือตาม
จังหวะเพลง อานสัญลักษณโนต การขับรองเพลง และการบรรเลงดนตรีแลวตอบคำถาม ฟงเพลง และอธิบาย
ความสำคัญ และบทบาทหนาที่ของเพลง เปลงเสียงตามระดับเสียงเครื่องดนตรี วาดภาพเครื่องดนตรีไดสอดคลอง
กับเครื ่องดนตรี ผู เรียนสามารถเขียนอธิบาย และวิเคราะหความสำคัญของดนตรี และนาฏศิลปได โดยใช
ประสบการณเดิม สามารถปรบมือไดตรงตามจังหวะของดนตรี เห็นประโยชนของดนตรี และนาฏศิลป แสดงทา
รำตาง ๆ ไดถูกตอง มีความคิด จินตนาการในการสรางสรรคทาทางตาง ๆ อยางอิสระ และเต็มความสามารถ 
ฟงดนตรี และชมการแสดงนาฏศิลปไดดวยอารมณสุนทรี ผูเรียนเห็นคณุคา และความสำคัญของศลิปวัฒนธรรม
ทางดนตรี นาฏศิลป นำความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม และมีจิตสาธารณะในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10 
 ศ 1.2 ป.3/1, ป.3/2 
 ศ 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
 ศ 2.2 ป.3/1, ป.3/2 
 ศ 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
 ศ 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
รวม  29 ตัวชี้วัด 



80 

 
หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ14101  ศิลปะ4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาเนื้อหาเกี่ยวกับเสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว พื้นที่วาง สีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็น การใชวัสดุ
อุปกรณ สรางงานพิมพภาพ การวาดภาพระบายสี และงานทัศนศิลปกับวรรณธรรมในทองถ่ิน  
  กิจกรรมการเรียนรูมุงมั่นใหมีความรู และเขาใจเกี่ยวกับรูปราง รูปทรงและทัศนศิลปของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐานการใชวัสดุ อุปกรณสรางผลงานเพื่อถายทอดความคิด ความรูสึก
ออกมาเปนผลงาน สงเสริมกิจกรรมที่บูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลป
ในทองถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) มีการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลงาน มีความคิดสรางสรรค และสรางสรรคงานศิลปะตามจินตนาการ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ คุณคางาน
ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางมีอิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
  ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ เสียงของเครื่องดนตรี การใชและการดูแลรักษา
เครื่องดนตรี จังหวะ ทำนอง และประโยคเพลง โนตดนตรีสากล โนตดนตรีไทย หลักและวิธีการขับรองเพลง วิถี
ชีวิตไทยกับดนตรี และเพลงพื้นบาน การอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรีไทย การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
พื้นเมือง การฝกปฏิบัตินาฏยศัพท และภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย การแสดงนาฏศิลปไทย การละคร และ
นาฏศิลปไทยกับการแสดงทองถิ่น 
  ใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสรุปความรู การใหเหตุผล การจัดระบบความคิดเปน
แผนภาพ การแกปญหาเกี่ยวกับเรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากล การอาน เขียนตัว
โนตสากล สัญลักษณโนตดนตรีไทย และสากล ทาทางรายรำประกอบเพลง อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิตการแสดง
พื้นเมืองตาง ๆ ฝกขับรองตามหลักและวิธีการขับรอง ปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การอนุรักษนาฏศิลปไทย และสากล การละคร และการแสดงจากวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี และนาฏศิลปไดอยางเหมาะสม เกิดความคิด
สรางสรรค และจินตนาการมากขึ้น เชน การแสดงบทบาทสมมุติ การรองเพลง การประดิษฐทารำประกอบ
เพลงเปนตน สามารถใช และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไดอยางเหมาะสม เกิดสุนทรียะที่ดีในการฟงดนตรี เห็น
ประโยชน และคุณคาของดนตรีและนาฏศิลปที่เก่ียวของในชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9 
 ศ 1.2 ป.4/1, ป.4/2 
 ศ 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
 ศ 2.2 ป.4/1, ป.4/2 
 ศ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
 ศ 3.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
รวม  29 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ15101  ศิลปะ5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับจังหวะตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป ความแตกตาง 
ผานงานทัศนศิลปที่สรางสรรคงานดวยวัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่แตกตางกัน แสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี 
งานปนจากดินน้ำมัน ดินเหนียว การจัดภาพในงานพิมพ การจัดองคประกอบศิลป และการสื่อความหมายใน 
งานทัศนศิลป บรรยายลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปที่สะทอนภูมิปญญาในทองถิ่น  
  กิจกรรมการเรียนรูมุงมั่นใหมีความรู และเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในงานทัศนศิลปของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐานการใชวัสดุ อุปกรณสรางผลงานเพื่อถายทอดสื่อความหมายออกมา
เปนผลงาน มีการสงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการ สงเสริมกิจกรรมที่บูรณาการรวมกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื ่น และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลปในทองถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน 
(Rubrics) มีการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ มีจินตนาการใน
การสรางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
  ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และสากลประกอบจังหวะ และทำนอง วงดนตรีไทย วง
ดนตรีสากล องคประกอบดนตรี เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี หลักการขับรอง ดนตรีกับการแสดง
นาฏศิลป ดนตรีกับประเพณีทองถิ่น การแสดงทาทางประกอบนิทาน และบทเพลง นาฏยศัพท และภาษาทารำ
ทางนาฏศิลปไทย การแสดงนาฏศิลปไทย องคประกอบนาฏศิลป ละคร หลักการชมการแสดงนาฏศิลปไทย 
และนาฏศิลปสากล 
  ใหนักเรียนสังเกตภาพเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล ตัวโนต ประเพณี
ทองถิ่น การแสดงนาฏศิลป เพื่อวิเคราะห และอธิบายเกี่ยวกับภาพดวยประสบการณ และใชทักษะกระบวนการ
คิดตาง ๆ บันทึกตัวโนต ฝกขับรองเพลง และปฏิบัติทารำประกอบเพลงจากภาพที่กำหนดไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
  ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี และนาฏศิลปไดอยางเหมาะสม เกิดความคิดสรางสรรค 
จินตนาการ และเห็นคุณคา ตระหนักถึงความสำคัญของดนตร ีและนาฏศิลป สามารถนำความรูทางดนตรี และ
นาฏศิลปมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
 ศ 1.2 ป.5/1, ป.5/2 
 ศ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
 ศ 2.2 ป.5/1, ป.5/2 
 ศ 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป5/6 
 ศ 3.2 ป.5/1, ป.5/2 
รวม  26 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ16101  ศิลปะ6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาเก่ียวกับความสมดุล การจัดขนาด สัดสวน รูปและพ้ืนที่วาง การสรางสรรคงานโดยใชสีคูตรงขาม 
การสรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ 2 มิติ โดยการใชน้ำหนัก และแสงเงา หลักการเพิ่ม และลดในงานปน การ
สรางงานเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบบทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิต และสังคม อิทธิพล
ของศาสนา และวัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีมีผลตอการสรางงานทัศนศิลป  
  กิจกรรมการเรียนรูมุงมั่นใหมีความรู และเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในงานทัศนศิลปของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐานการใชวัสดุ อุปกรณสรางผลงานเพื่อถายทอดสื่อความหมายออกมา
เปนผลงาน มีการสงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการ สงเสริมกิจกรรมที่บูรณาการรวมกับ กลุมสาระ
การเรียนรูอื ่น และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลปในทองถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน 
(Rubrics) มีการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ มีจินตนาการใน
การสรางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
  ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบดนตรี ศัพทสังคีต ประเภทและหนาที่ของเครื่องดนตรีพื้นบาน 
ประเภทเครื่องดนตรีสากล โนตเพลงไทย โนตเพลงสากล การขับรอง การวิเคราะห และการฟงเพลง วิวัฒนาการ
ดนตรีไทย การประดิษฐทาทางประกอบเพลงพื้นเมือง นาฏยศัพท และภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย การแสดง
นาฏศิลป และละคร มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป และละคร บทบาทหนาที่งานนาฏศิลป และการละคร 
ประวัตินาฏศิลป และการละครของไทย 
  ใหนักเรียนดูภาพเครื่องดนตรีไทย นาฏยศัพท ภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย การรายรำประกอบเพลง
ตาง ๆ การเปนผูชมที่ดี และไมดี เพื่อวิเคราะห และเขียนอธิบายภาพ การฝกการขับรอง การวิเคราะหเพลง 
การฟงเพลง วิเคราะหบทบาทหนาที่งานนาฏศิลป และการละคร การสรุปความรูทางดานดนตร ีและนาฏศิลป 
สามารถจำแนก บรรยาย อาน เขียนแสดงความรูสึก อภิปรายแสดงความคิดเห็นไดจากประสบการณ มีการใช
ความคิดสรางสรรคการใชจินตนาการของตนเองอยางอิสระ สามารถเขาใจ และปฏิบัติเก่ียวกับดนตรี และนาฏศิลป 
โดยใชทักษะกระบวนการตาง ๆ ไดดวยตนเอง เห็นคุณคาและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยทางดนตรี 
นาฏศิลป นำความรูที ่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม เกิดความรัก และหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปนมรดกของชาติ มีจิตสาธารณะในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงอยูสืบไป 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/3, ป.6/4 , ป.6/5 ,ป.6/6, ป.6/7 
 ศ 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ศ 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 ศ 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ศ 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 ศ 3.2 ป.6/1, ป.6/2 
รวม  27 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 
สาระที่  1  การดำรงชีวิต และครอบครัว 
 มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว 
สาระที่  2  การอาชีพ 
 มาตรฐาน  ง 2.1  เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

 
รายวิชาที่เปดสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ง11101 การงานอาชีพ1    จำนวน  40  ชัว่โมง 
  ง12101 การงานอาชีพ2    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ง13101 การงานอาชีพ3    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ง14101 การงานอาชีพ4    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ง15101 การงานอาชีพ5    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ง16101 การงานอาชีพ6    จำนวน  40  ชั่วโมง 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง11101  การงานอาชีพ1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมีลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว 
บอกวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ในการทำงานอยางปลอดภัย 
ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเองอยางกระตือรือรน และตรงเวลา  
  วิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองเปนการลงมือทำงานที่มุงเนนการฝกทำงานอยางสม่ำเสมอ ใชวัสดุ 
อุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ในการทำงานอยางปลอดภัยมีความกระตือรือรน และตรงตอเวลาเปนลักษณะ
นิสัยในการทำงาน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวม  3 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง12101  การงานอาชีพ2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมีลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว 
บอกวิธี และประโยชนการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง และครอบครัว ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการ
ทำงานอยางเหมาะสมกับงาน และประหยัด ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง และครอบครัวอยางปลอดภัย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
รวม  3 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง13101  การงานอาชีพ3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมีลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว 
อภิปรายวิธีการ และประโยชนการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือ ตรงกับลักษณะงาน ทำงานอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน ดวยความสะอาด รอบคอบ 
และอนุรักษสิ่งแวดลอม  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
รวม  3 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง14101  การงานอาชีพ4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมีลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว 
อภิปรายเหตุผลในการทำงานใหบรรลุเปาหมาย ทำงานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนขั้นตอนดวยความขยัน 
อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงาน ใชพลังงาน และทรัพยากรในการทำงาน
อยางประหยัดและรูคา เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ อธิบายความหมาย และความสำคัญของอาชีพ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
 ง 2.1 ป.4/1  
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง15101  การงานอาชีพ5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมีลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว 
อภิปรายเหตุผลในการทำงานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทำงาน ใชทักษะในการจัดการ ในการ
ทำงานอยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิก  
ในครอบครัว มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน และทรัพยากรอยางประหยัด และคุมคา เขาใจ มีทักษะที่จำเปน     
มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ สำรวจขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ  
ในชุมชน ระบุความแตกตางของอาชีพ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ป.5/1, ป.5/2,  ป.5/3, ป.5/4 
 ง 2.1 ป.5/1, ป.5/2 
รวม  6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง16101  การงานอาชีพ6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมีลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว 
อภิปรายแนวทางในการทำงาน และปรับปรุงการทำงานแตละขั้นตอน ใชทักษะการจัดการในการทำงาน และมี
ทักษะการทำงานรวมกัน ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัว และผูอื่น เขาใจ มีทักษะที่จำเปน 
มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ สำรวจตนเองในการวางแผนเพ่ืออาชีพ 
ระบุความรู ความสามารถ และคุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพที่สนใจ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ง 2.1 ป.6/1, ป.6/2 
รวม 5 ตัวชีว้ัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน  ต 1.1  เขาใจ และตีความเรื่องที่ฟง และอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล  
 มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน  ต 1.3  นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด 
และการเขียน 
สาระที่  2  ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน  ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชได
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน  ต 2.2  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับภาษา และวัฒนธรรมไทย นำมาใชอยางถูกตอง และเหมาะสม 
สาระที่  3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
 มาตรฐาน  ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพ้ืนฐาน
ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
สาระที่  4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน  ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 มาตรฐาน  ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 
  



93 

 
หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

รายวิชาที่เปดสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  อ11101 ภาษาอังกฤษ1    จำนวน  120  ชั่วโมง 
  อ12101 ภาษาอังกฤษ2    จำนวน  120  ชั่วโมง 
  อ13101 ภาษาอังกฤษ3    จำนวน  120  ชั่วโมง 
  อ14101 ภาษาอังกฤษ4    จำนวน  120  ชั่วโมง 
  อ15101 ภาษาอังกฤษ5    จำนวน  120  ชั่วโมง 
  อ16101 ภาษาอังกฤษ6    จำนวน  120  ชั่วโมง 
 
 รายวิชาเพ่ิมเติมระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  อ11201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1    จำนวน  80  ชั่วโมง 
  อ12201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร2    จำนวน  80  ชั่วโมง 
  อ13201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร3    จำนวน  80  ชั่วโมง 
  อ14201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร4    จำนวน  80  ชั่วโมง 
  อ15201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร5    จำนวน  80  ชั่วโมง 
  อ16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร6    จำนวน  80  ชั่วโมง 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ11101  ภาษาอังกฤษ1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ปฏิบัติตาม คำสั่งงาย ๆ ที่ฟง ตัวอักษร และเสียง และสะกดคำงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน ภาพ
ตรงตามความหมายของคำ และกลุมคำที่ฟง เรื่องใกลตัว คำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ที่ฟง คำสั่งงาย ๆ ตามแบบที่ฟง ความตองการงาย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟง การขอ และใหขอมูลงาย ๆ 
เก่ียวกับตนเองตามแบบที่ฟง ขอมูลงาย ๆ เก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อ 
และคำศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสำคญัของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับ
วัย การระบุตัวอักษร และเสียงอักษรของภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย คำศัพทที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น การฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน การใชภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของใกลตัว  
  โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อานออกเสียง เลือกภาพ ตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก พูดขอ ใหขอมูล 
ทำทาประกอบ เขารวม ฟง/พูด เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิด
สมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มีคณุลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชน โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
 ต 1.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
 ต 1.3  ป.1/1 
 ต 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ต 2.2  ป.1/1 
 ต 3.1  ป.1/1 
 ต 4.1  ป.1/1 
รวม  16 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ12101  ภาษาอังกฤษ2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ปฏิบัติตามคำสั่งงาย ๆ และคำขอรองงาย ๆ ที่ฟง ระบุตัวอักษร และเสียง อานออกเสียงคำ สะกดคำ 
และอานประโยคงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ และกลุมคำที่ฟง ตอบ
คำถามจากการฟงประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ พูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ในการ
สื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่ง และคำขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง บอกความตองการงาย ๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอ และใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟง พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกลตัว พูด และทำทาทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อ และคำศัพทเก่ียวกับเทศกาล
สำคัญของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษร และเสียง
อักษรภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย บอกคำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ฟง/
พูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรวบรวมคำศัพทที่
เก่ียวของใกลตัว 
  โดยการระบุ อานออกเสียง เลือกตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทำทาทาง เขารวม ฟง เพ่ือใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจ และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความตองการของหลักสูตร มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถ
นำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตใชกับ
ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ต 1.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ต 1.3  ป.2/1 
 ต 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ต 2.2  ป.2/1 
 ต 3.1  ป.2/1 
 ต 4.1  ป.2/1 
 ต 4.2  ป.2/1 
รวม  16 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ13101  ภาษาอังกฤษ3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรองที่ฟง หรืออาน อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยค และ
บทพูดเขาจังหวะงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคำ 
และประโยคที่ฟง ตอบคำถามจากการฟง หรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย พูดโตตอบคำสั้น ๆ งาย ๆ 
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่ง และคำขอรองงาย ๆ ตามแบบที่ฟง บอกความตองการงาย ๆ 
ของตนเองตามแบบที่ฟง พูดขอ และใหขอมูลใหงาย ๆ เก่ียวกับตนเอง และ เพื่อนตามแบบที่ฟง บอกความรูสึก
ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง
ใกลตัว จัดหมวดหมูคำตามประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของ ตามแบบที่ฟง หรืออาน พูด และทำทาทางประกอบ 
ตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อ และคำศัพทงาย ๆ เกี่ยวของกับเทศกาล วันสำคัญ  
งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรม และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความ
แตกตางของเสียง อักษร คำ กลุมคำ และประโยคงาย ๆ ของภาษาตางประเทศ บอกคำศัพทที่เกี ่ยวกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน ฟงพูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท
ที่เก่ียวของใกลตัว ใชกระบวนการทักษะทางภาษา การฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตอง และการใชภาษาทาทาง 
รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจาภาษา เห็นประโยชนในการเรียนภาษาตางประเทศ และสนใจกิจกรรมทาง
ภาษา และวัฒนธรรม รักชาติ ศาสน กษัตริย ใฝรู ใฝเรียน มุงมั่นในการทำงาน ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย อยูอยาง
พอเพียง รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ รวมทั้ง มีความสุข สนุกสนานในการเรียน และเปนพื้นฐานในการ
เรียนภาษาอังกฤษระดับสูงตอไป 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ต 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
 ต 1.3  ป.3/1, ป.3/2 
 ต 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ต 2.2  ป.3/1 
 ต 3.1  ป.3/1 
 ต 4.1  ป.3/1 
 ต 4.2  ป.3/1 
รวม  18 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ14101  ภาษาอังกฤษ4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ฟง อานออกเสียง คำ กลุมคำ ประโยค ขอความงาย ๆ สะกดคำ คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำงาย ๆ 
สัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และขอความสั้น ๆ ไดถูกตองตามหลักการอาน มี
ทักษะการพูดสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับใจความ
เหมือน และความแตกตางของภาษา วัฒนธรรม สังคมเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความ
เปนอยูงาย ๆ ของเจาของภาษา ระหวางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษา และวัฒนธรรมไทย
อยางมีประสิทธิภาพ 
  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำขออนุญาตงาย ๆ โดยใชการ ฟง พูด อาน และเขียน เลือก ระบุภาพ 
ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ หรือเครื่องหมายที่อาน ตอบคำถามจากการฟง และอาน
ประโยค บทสนทนา และนิทานงาย ๆ พูด เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล แสดงความตองการของ
ตนเอง และขอแสดงความชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ พูด เขียนเพื่อขอ และใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
และครอบครัว พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ พูดแสดงความรูสึก
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบที่ฟง นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบ
ยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด และเขียน พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ใกล
ตัวตามที่ฟง หรืออาน พูดแสดงความคิดเห็นงาย ๆ เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว อธิบายความสัมพันธระหวาง
ภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาละเทศะตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตอบคำถามเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูงาย ๆ ของ
เจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย อธิบายความแตกตางของเสียง 
ตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยค และขอความของภาษาตางประเทศ และภาษาไทย ใชภาษาตางประเทศในการ
เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ในการสืบคน และ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ โลกทัศนของตน มีความมุงมั่นในการทำงาน ใฝเรียนรู มีวินัย มีความซื่อสัตย รักความเปนไทย 
รักชาติ ศาสน กษัตริย มีจิตสาธารณะ และดำรงตนอยูอยางพอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ต 1.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
 ต 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ต 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ต 2.2  ป.4/1, ป.4/2 
 ต 3.1  ป.4/1 
 ต 4.1  ป.4/1 
 ต 4.2  ป.4/1 
รวม  20 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ15101  ภาษาอังกฤษ5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำที่ฟงหรืออาน อานออกเสียง ประโยค ขอความ และบท
กลอนสั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค 
และขอความสั้น ๆ ที่ฟง หรืออาน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟง หรืออานบทสนทนา และ
นิทานงาย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต 
และใหคำแนะนำงาย ๆ พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเอง ขอความชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให
ความชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ พูด/เขียนเพ่ือขอ และใหขอมูล เก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่อง
ใกลตัว พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้น ๆ 
ประกอบ พูด/เขียนใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงขอมูล
ตาง ๆ ตามที่ฟง หรืออาน พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทาง
อยางสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วัน
สำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูงาย ๆ ของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม
ตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน และการลำดับคำ (order) ตามโครงสรางของประโยคของภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ
ภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทย คนควารวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และนำเสนอดวยการพูด การเขียน ฟง 
พูด และอาน เขียนในสถานการณตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้นในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
  โดยการฟง พูด อาน เขียน ระบุ อานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโตตอบ ใช บอก ทำทาทาง เขา
รวม เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความตองการ
ของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ต 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ต 1.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ต 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ต 2.2  ป.5/1, ป.5/2 
 ต 3.1  ป.5/1 
 ต 4.1  ป.5/1 
 ต 4.2  ป.5/1 
รวม  20 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ16101  ภาษาอังกฤษ6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำ ที่ฟงและอาน อานออกเสียง ขอความ นิทาน และบทกลอน
สั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก/ระบุประโยค หรือ ขอความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย
ที่อาน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟงหรืออาน บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ และเรื่องเลา พูด/
เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคำสั่ง คำขอรอง และคำขออนุญาต และใหคำแนะนำ พูด/เขียน
แสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณงาย ๆ พูด/
เขียนเพื่อขอ และใหขอมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูด/เขียนแสดงความรูสึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ พูด/เขียนใหขอมูล 
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตาง ๆ ตามที่ฟงหรือ
อาน พูดเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ 
เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/
ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา การเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความ
เหมือน /ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับ
คำ ตามโครงสราง ประโยค ของภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน/
ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจาของภาษากับของไทย คนควารวบรวม คำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงการเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสาร
ในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในหองเรียน และสถานศึกษา ใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสืบคน
และรวบรวมขอมูลตาง ๆ  
  โดยการฟง พูด อาน เขียน ระบุ อานออกเสียง เลือก ตอบคำถาม พูดโตตอบ เขารวม เปรียบเทียบ 
คนควา ใช บอก เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตาม
ความตองการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นในตัวของผูเรียน และสามารถอยูรวมกับผูอื ่นใน
สังคมไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 ต 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
 ต 1.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ต 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ต 2.2 ป.6/1, ป.6/2 
 ต 3.1 ป.6/1 
 ต 4.1 ป.6/1 
 ต 4.2 ป.6/1 
รวม  20 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ11201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  เขาใจคำสั่ง และใชคำสั่งในหองเรียน คำขอรอง ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอาน
ออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค ที่มีความหมายสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม บทอาน บทสนทนา
ดวยภาษางาย ๆ ประโยค นิทานงาย ๆ ที่มีภาพประกอบ การเลานิทานประกอบทาทาง ใหขอมูล และความ
ตองการเกี่ยวกับตนเองสั้น ๆ เชน การพูดแนะนำตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ เรียนรูคำศัพทเกี ่ยวกับเทศกาล
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชนในการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยสนใจเขารวมกิจกรรม
ทางภาษา และวัฒนธรรม และแสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ การรองเพลงเพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 
  โดยใชกระบวนการทางภาษา นำมาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบ และทำทาประกอบ การอาน
ออกเสียง การระบุตัวอักษร เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใชเทคโนโลยี มีวินัย ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน มีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1. สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรองที่ฟง 
 2. สามารถอานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยคงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะงาย ๆ ตามหลักการอาน 
 3. สามารถบอกความหมายของคำ และกลุ มคำที ่ฟ งตรงตามความหมาย ตอบคำถามการฟงท่ีมี
ภาพประกอบ หรืออานประโยคบทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ 
 4. สามารถพูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่ง และคำขอรอง
งาย ๆ บอกความตองการและความรูสึกของตนเอง พูดขอ และใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และเพ่ือน 
 5. สามารถพูด และทำทาประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทาง
ภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
 6. สามารถใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืนได 
 7. สามารถถาม-ตอบประโยคงาย ๆ 
รวม  7 ผลการเรียนร ู
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ12201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ใชคำสั่งที่ใชในหองเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอานออกเสียง คำ กลุมคำ ประโยค 
ใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง คำ ประโยค บทอาน บทสนทนา ประโยคใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง ขอความที่ใชในการ
พูด ใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว คำที่มีความหมายสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
วัฒนธรรมเจาของภาษา แสดงกิริยาการขอบคุณ ขอโทษ การพดูแนะนำตนเอง กิจกรรมทางภาษาการรองเพลง 
การใชภาษาในการฟง พูด อานในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การ
สืบคนขอมูล และมีทักษะทางสังคม มีวิถีของระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย ใฝเรียนรูแสดงออกถึงความเปนไทย 
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 
  โดยใชกระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบและทำทาประกอบ การอาน
ออกเสียง การระบุตัวอักษร เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใชเทคโนโลยี มีวินัย ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน มีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1. สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรองที่ฟง 
 2. สามารถอานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยคงาย ๆ และบทพูดเขาจังหวะงาย ๆ ตามหลักการอาน 
 3. สามารถบอกความหมายของคำ และกลุ มคำที ่ฟงตรงตามความหมาย ตอบคำถามการฟงที ่มี
ภาพประกอบ หรืออานประโยคบทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ 
 4. สามารถพูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคำสั่ง และคำ
ขอรองงาย ๆ บอกความตองการและความรูสึกของตนเอง พูดขอ และใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเพื่อน 
 5. พูด และทำทาประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
 6. สามารถใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืนได 
 7. สามารถถาม-ตอบประโยคงายๆ 
รวม  7 ผลการเรียนร ู
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ13201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาวิเคราะห คำ กลุมคำ ประโยคคาสั่ง คาขอรอง บทพูดเขาจังหวะตามหลักการอาน ภาพ และ
สัญลักษณตรงตามความหมายของกลุมคำ และประโยค ความตองการของตนเองตามแบบที่ฟง นิทาน คำถาม 
ประโยค บทสนทนา ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว หมวดหมูตาม
ประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของ มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ชื่อและคำศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา คำ กลุมคำ ประโยคของภาษาตางประเทศ 
และของไทย กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ความแตกตาง ของเสียงตัวอักษร คำศัพทที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น รวมทั้งสถานการณที่เกิดขึ้นใน หองเรียน และคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว โดยใช
กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบ และทำทาประกอบ การอานออกเสียง การ
ระบุตัวอักษร การเขา รวมกิจกรรมทางภาษาเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา 
การใชทักษะชีวิต เทคโนโลยี และมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมัน่ในการทำงาน และมีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1. สามารถใชคำทักทาย คำอำลา และใชทาทางประกอบไดอยางถูกตอง 
 2. สามารถเขียน และอานออกเสียงคำศัพทที่กำหนดให 
 3. เขาใจ และปฏิบัติตามคำสั่งงาย 
 4. สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืน 
 5. สามารถสะกดคำศัพทไดถูกตอง 
 6. สามารถถาม-ตอบประโยคงาย ๆ 
 7. เขาใจบทสนทนา และบทความสั้น ๆ 
 8. สามารถใช และเขาใจไวยากรณภาษาอังกฤษ 
รวม  8 ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ14201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาวิเคราะห ตัวอักษร และเสียง คำ กลุมคำ ประโยค คำถาม บทสนทนา หลักการอานคำสั่ง คำ
ขอรอง และคำแนะนำ นิทาน ภาพตรงตามความหมาย ความตองการของตนเอง และความชวยเหลือ ใน
สถานการณตาง ๆ ขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว ความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ ใกลตัว ทาทางประกอบอยางสุภาพ ตามมารยาทสังคม กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยค และขอความ ของภาษาตางประเทศ และ
ภาษาไทย ความเหมือน และความแตกตางระหวางเทศกาล และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทย และคำศัพทที่เกี ่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และการสืบคนขอมูล รวบรวมขอมูล ตลอดจน
สถานการณท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน 
  โดยใชกระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบ และทำทาประกอบ การอาน
ออกเสียง การเขียน การเขารวมกิจกรรมทางภาษา เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แกปญหา การใชทักษะชีวิต เทคโนโลยี มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และมีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1.  สามารถเขียน และอานออกเสียงคำศัพทที่กำหนดให 
 2.  สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลของผูอื่น 
 3.  เขาใจ และปฏิบัติตามคำสั่งงาย ๆ 
 4.  สามารถสะกดคำศัพทไดถูกตอง 
 5.  สามารถถาม-ตอบประโยคงาย ๆ 
 6.  เขาใจ คำสั่ง คำขอรอง ภาษาทาทาง และคำแนะนำในสถานศึกษา 
 7.  เขาใจบทสนทนา และบทความสั้น ๆ 
 8.  สามารถใช และเขาใจไวยากรณภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
รวม  8 ผลการเรียนร ู
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ15201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  เขาใจคำสั่ง คำขอรอง รูปประโยค และโครงสรางประโยค คำ กลุมคำ และประโยค การถายโอนเปน
ภาพ สัญลักษณ เรื่องราว บทอาน บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเลา นิทาน บทกลอนสั้น ๆ การใชประโยคเดี ่ยว 
และประโยคผสม อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค ขอความ บทอานไดถูกตองตามหลักการออกเสียง และการ
ใชถอยคำ น้ำเสียง การพูด เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคำสั่ง คำขอรอง และใหคำแนะนำแสดง
ความตองการ แสดงความรูสึก ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณงาย ๆ พูด เขียน เพื่อขอ 
และใหขอมูลเกี ่ยวกับตนเอง เพื ่อน ครอบครัว และเรื ่องใกลตัว ซึ ่งอยู ในทองถิ่นของตน มีทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ (เนนการฟง พูด อาน เขียน) สนุกสนาน และเพลิดเพลินจากกิจกรรมภาษาตางประเทศ เห็น
ประโยชนการเรียนภาษาตางประเทศ ในการแสวงหาความรู ความบันเทิง และสนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรม มีความขยัน ซื่อสัตย อดทน เสียสละ และมีสัมมาคารวะ 
  โดยใชกระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ไดแก การฟง การพูดโตตอบ และทำทาประกอบ การอาน
ออกเสียง การเขียน การเขารวมกิจกรรมทางภาษา เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แกปญหา การใชทักษะชีวิต เทคโนโลยี มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และมีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1. นักเรียนเขาใจ และปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำงาย ๆ ตามที่ฟง และอานไดถูกตอง 
 2. นักเรียนรูจักชนิดของคำศัพท รูปประโยค และการลำดับคำ (order) ตามโครงสรางประโยค และ
สามารถนำไปใชพูด หรือเขียนในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองตามหลักไวยากรณทางภาษา 
 3. นักเรียนสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืนได 
 4. นักเรียนสามารถพูด/อานออกเสียงคำ วลี ประโยค ขอความสั้น ๆ บทสนทนาไดถูกตองตามหลักการ
ออกเสียง 
 5. นักเรียนสามารถพูด/เขียนคำ วลี ประโยคถาม–ตอบ แลกเปลี่ยนขอมูล สื่อสารสรางสัมพันธระหวาง
บุคคล ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองตามหลักโครงสรางไวยากรณ และโครงสรางของกาล (Tense) 
 6. นักเรียนฟง/อานคำ วลี ขอความสั้น ๆ บทสนทนา แลวสามารถบอกความหมาย สรุปความหมาย และ
ตอบคำถามจากการฟงหรืออานไดถูกตอง 
รวม  6 ผลการเรียนร ู
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ16201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาวิเคราะห หลักการอานออกเสียง ขอความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ คำสั่ง คำขอรอง และ
คำแนะนำที่ฟง และอาน ถูกตองความหลักการอาน เลือก และระบุประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตรงตามภาพ
สัญลักษณ หรือเครื่องหมายที่อาน การฟงและอานบทสนทนา นิทานงาย ๆ และเรื่องเลา พูด และเขียนโตตอบ
ในการสื่อสารระหวางบุคคล แสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการใหความชวยเหลือ
ในสถานการณงาย ๆ ใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดลอมใกลตัว แสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับ
เรื่องตาง ๆ ใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดง ขอมูลตาง ๆ ที่ฟงหรืออาน เปรียบเทียบความ
เหมือน และความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจาของภาษากับของไทย คนควา รวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด และการเขียน ใช
ภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน และสถานศึกษา รวมถึงในการใชภาษาตางประเทศใน
การสืบคน และรวบรวมขอมูลตาง ๆ  
  โดยใชกระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ไดแก อานออกเสียง เลือก ระบุ บอกใจความสำคัญ ตอบคำถาม 
พูด เขียนโตตอบ บรรยาย สืบคน คนควา รวบรวม เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แกปญหา การใชทักษะชีวิต เทคโนโลย ีและมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และมีเจคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถฟง พูด อาน เขียน และบอกความหมายของคำ ประโยค ขอความ บทสนทนา 
 2. นักเรียนสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลของผูอ่ืนได 
 3. นักเรียนเขาใจ และปฏิบัติตามคำสั่งงาย ๆ 
 4. นักเรียนอธิบายประเภทของคำ และนำไปใชในประโยคตาง ๆ  
 5. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคงาย ๆ และเขาใจโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณ (Tense) 
 6. นักเรียนสามารถเขียนประโยคคำสั่ง คำขอรอง การขออนุญาต ประโยคบอกเลา ประโยคคำถาม ประโยค
ปฏิเสธ 
 7. นักเรียนเขาใจบทสนทนา และบทความสั้น ๆ ได 
 8. นักเรียนสามารถใช และเขาใจไวยากรณภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได 
รวม  8 ผลการเรียนร 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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รายวิชาที่เปดสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ก 11901 ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 11902 กิจกรรมแนะแนว  จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 11903 ชุมนุม  จำนวน 40 ชัว่โมง 
  ก 11904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  จำนวน 10 ชัว่โมง 
  ก 12901 ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 12902 กิจกรรมแนะแนว จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 12903 ชุมนุม จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 12904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน จำนวน 10 ชัว่โมง 
  ก 13901 ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 13902 กิจกรรมแนะแนว  จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 13903 ชุมนุม  จำนวน 40 ชัว่โมง 
  ก 13904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  จำนวน 10 ชัว่โมง 
  ก 14901 ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 14902 กิจกรรมแนะแนว  จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 14903 ชุมนุม  จำนวน 40 ชัว่โมง 
  ก 14904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  จำนวน 10 ชัว่โมง 
  ก 15901 ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 15902 กิจกรรมแนะแนว  จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 15903 ชุมนุม  จำนวน 40 ชัว่โมง 
  ก 15904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  จำนวน 10 ชัว่โมง 
  ก 16901 ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 16902 กิจกรรมแนะแนว  จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 16903 ชุมนุม  จำนวน 40 ชัว่โมง 
  ก 16904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  จำนวน 10 ชัว่โมง 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย 
สติปญญา อารมณและสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศลีธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝง และสรางจิตสำนึก
ของการทำประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
มุงพัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู ทักษะ และเจตคติ จากการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณ
ของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรม เพื ่อชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี 
  ซึ่งจะสงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย 
สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะ
การทำงาน และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี ้
  1. กิจกรรมแนะแนว 
   เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเองรูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แกปญหา กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้
ยังชวยใหครูรูจัก และเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรม ที่ชวยเหลือ และใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวน
รวมพัฒนาผูเรียน โดยนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมแนะแนว คือ ระดับประถมศึกษา 40 ชัว่โมงตอป 
  2. กิจกรรมนักเรียน 
   เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำ ผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบ การทำงาน
รวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปน เอ้ืออาทร และสมานฉันท 
โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน
ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทำงาน เนนการทำงานรวมกัน
เปนกลุม ตามความเหมาะสม และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน และบริบทของสถานศึกษา และทองถ่ิน 
กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย 
   2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ระดับ
ประถมศึกษา 30 ชั่วโมงตอป 
   2.2 กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมชุมนุม ระดับประถมศึกษา 40 ชั่วโมงตอป 
  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
   เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ิน ตามความ
สนใจ ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ ตอสังคม และการมีจิต
สาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม โดยนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน โดยบูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และกิจกรรมชุมนุม 
ระดับประถมศึกษา 10 ชั่วโมงตอป โดยทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือ
สังคม และสาธารณประโยชน เมื่อผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมแลวนำไปสูเปาหมายเพื่อเสริมสรางสมรรถนะสำคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  
  ทั้งนี้ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 
และผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่กำหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน หรือ ไมผาน  
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การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม มแีนวปฏิบัติดังนี ้
  1. ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา กำหนด 
  2. ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผูเรียน 
ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดดวยวิธีการที่หลากหลายเนนการมีสวนรวม ของผูเก่ียวของในการปฏิบัติกิจกรรม 
  3. ผูเรียนที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตาม
เกณฑท่ีสถานศกึษากำหนด เปนผูผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม และนำผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  4. ผูเรียนที ่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ กิจกรรม และ
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด ครูหรือผูรับผิดชอบตองดำเนินการซอมเสริม และ
ประเมินจนผาน ทั้งนี้ควรดำเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ๆ ยกเวน มีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของ
สถานศึกษา 
 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการตัดสิน 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อตัดสินเลื่อนชั้น และจบระดับการศึกษา เปนการประเมินการผาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายป เพ่ือสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้น และประมวลผล
รวมในปสุดทายเพ่ือการจบการศึกษา โดยการดำเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้
  1. กำหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนทุกคน
ตลอดระดับการศึกษา 
  2. ผูรับผิดชอบสรุป และตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากำหนด เกณฑการจบระดับการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดนั้น ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม 3 
กิจกรรมสำคัญ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
  3. ผูรับผิดชอบเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ เพื่อใหความ
เห็นชอบ 
  4. ผูรับผิดชอบเสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ผานเกณฑการจบระดับการศึกษา 
 

เกณฑการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  1. เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป แบงเปน 2 ระดับ ดังนี ้
   ผาน   หมายถึง ผู เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสำคัญทั้ง 3 ลักษณะ คือ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 
   ไมผาน  หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสำคัญกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งจาก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 
  2. เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา 
   ผาน   หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษา 
   ไมผาน  หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นป ในระดับการศึกษา 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

เกณฑการจบการศึกษา ระดับประถมศึกษา 
  1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสรางเวลาเรียนที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด 
  3. ผูเรียนมีผลการประเมิน อาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
  4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
  5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามโครงสรางเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และมีผลผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 

คณะผูจัดทำ 
 
 1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรรณภา  เงินพุม รองประธานกรรมการ 
 3. นางขนิษฐา  การะเกต ุ กรรมการ 
 4. นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ 
 5. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง กรรมการ 
 6. นางสาวดารารัตน  สุภาวหา กรรมการ 
 7. นายชัยพร  ขวัญเมือง กรรมการ 
 8. นางขวัญชนก  กะฐินเทศ กรรมการ 
 9. นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ กรรมการ และเลขานุการ 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 

 
 

หลักสูตรโรงเรียนวดับอพระอินทร  
พุทธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  

 

 



114 

 
หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

เรื่อง ใหใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

------------------------ 
 
  อนุสนธิตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ใหใชมาตรฐานการ เรียนรูและ
ตัวชี้วัด กลุมสาระรเรียนรูคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 
30/2561 เรื ่อง ใหเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี ้วัดกลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง 
ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่ 921/2561 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และ สาระที่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสารในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุมสาระเรียนรูสั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
และ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานที่ 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรอาศัย อำนาจตามความในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กำหนดใหสถานศึกษามีหนาที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวางแผนและ
ดำเนินการใชหลักสูตรการ เพิ่มพูนคุณภาพหลักสูตรดวยการวิจัย และพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
จัดทำระเบียบการวัด และประเมินผลโดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพปญหาในชุมชนและสังคมและความตองการของผูเรียนโดยทุกภาคสวนเขามามี 
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจึงไดพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พ.ศ. 2564 
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนที่เรียบรอยแลว 
  ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อ วันที่ 8 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 จึงประกาศใหใชหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตั้งแตป
การศกึษา 2564 เปนตนไป 
     ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายสำเนาว   อภิพงษ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดบอพระอินทร 

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
ความนำ 

 
  จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นำไปสูการพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่มีความเหมาะสม สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความรูทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ี
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วเปนการพัฒนาสงเสริมศักยภาพคนของชาติใหสามารถเพิ่มขีด ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขัน 
และดำรงชีวิตอยางสรางสรรคในประชาคมโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจึงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาดวยการวางแผน และการดำเนินการใชหลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรดวยการวิจัย
และพัฒนาการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัด และประเมินผลสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพปญหาในชุมชน และสังคม ความตองการของผูเรียนโดยทุกภาคสวน 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดดำเนินการประเมินผลใชหลักสูตรสถานศึกษาเปนระยะอยางตอเนื่องและ
นำมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) มาตรฐานการเรียนรู และ
ตัวชี้วัดของรายวิชาอื่นจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มาใชเปนกรอบในการ
จัดทำหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน สมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค เนนใหนักเรยีนโรงเรียนวัดบอพระอินทร เปนผูประพฤติดี เปนผูเจริญสม
ดังปรัชญาของโรงเรียน รวมทั้งมีทักษะที่จำเปนในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง แสวงหาความรู
เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และตลอดชีวิต ซึ่งเปนทิศทางหลักในการจัดโครงสรางเวลาเรียน และคำอธิบาย
รายวิชาโดยมีผูที่เกี่ยวของทุกฝายรวมกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ 
รวมทั้งมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม ตามความตองการของทองถิ่นครอบคลุมสมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 
  ท้ังนี้การจัดหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทรจะประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝาย
ที่เก่ียวของตองรับผิดชอบโดยรวมกันทำงานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ สนับสนุน
ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ใหมีคณุภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู และผลการเรียนรูที่กำหนดไว 
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