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ค ำน ำ 
 

 หลกัสูตรโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ฉบบัน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี     
มีความรู้คู่คุณธรรม   มีคุณภาพชีวติท่ีดี   มีศกัยภาพในการแข่งขนั   ด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นชุมชนอยา่งมีความสุข
บนพื้นฐานของความเป็นไทย   สามารถศึกษาต่อตามความถนดัแต่ละบุคคล   หลกัสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนวดับางไกรนอกฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจดัการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี   ๑   จนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๖   สามารถน าไปใชเ้ทียบโอนทั้งในระบบและนอกระบบ   การศึกษา
ตามอธัยาศยั   การศึกษาพิเศษ   โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นขอ้ก าหนดคุณภาพของเรียน   ในการจดัท า
หลกัสูตรของโรงเรียนฉบบัน้ี   โรงเรียนวดับางไกรนอกได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ทั้ง   ๘   กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้และ   ๑   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   การจดัท าหลกัสูตรคร้ังน้ีไดส้ ารวจความตอ้งการของผูเ้รียนและ
ชุมชน   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ต่างๆ   น ามาเป็นข้อมูลในการจดัท าหลักสูตร       
ของโรงเรียน 
 โรงเรียนวดับางไกรนอกขอขอบคุณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต   ๑   ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   ผูป้กครองและคณะครูและนกัเรียน
รวมทั้ งผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรฉบับน้ีให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี                 
จึงขอขอบพระคุณมา   ณ   โอกาสน้ี 
 
 
        

 ( นางศุภพร   คลา้ยเอม ) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับางไกรนอก 
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 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง   
ขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   เป็นแผนหรือแนวทาง   หรือขอ้ก าหนดของการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนวดับางไกรนอก   ท่ีจะใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน    
ท่ีก าหนด   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี   มีปัญญา   มีความสุข   มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ   และประกอบ
อาชีพ  โดยมุ่งหวงัให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย   จิตใจ   และสติปัญญา   อีกทั้งมีความรู้และทกัษะ       
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต   และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขนัในยุคปัจจุบนั   ดงันั้น
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   จึงประกอบด้วยสาระส าคญัของหลกัสูตรแกนกลาง   สาระความรู้       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนทอ้งถ่ิน   และสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาพฒันาเพิ่มเติม   โดยจดัเป็นสาระ
การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม             
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายปี   และก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษาตามคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑ 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   มีความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน    
การเรียนรู้   ตวัช้ีวดั   และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวเ้ป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
ครูอาจารย ์  ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   ในการจดัมวลประสบการณ์ให้แก่
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพฒันาเยาวชนของชาติ   นอกเหนือจากการใชเ้ป็น
แนวทาง   หรือขอ้ก าหนดในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจดัการศึกษา
แล้ว   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ท่ีพฒันาข้ึนยงัเป็นหลกัสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว   
ชุมชน   องคก์รในทอ้งถ่ิน   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขา้ร่วมจดัการศึกษาของสถานศึกษา   โดยมีแนวทาง
ส าคญัท่ีสถานศึกษาก าหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา   ดงัน้ี 
  
 
 



 ๑.   หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน
ในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างก าลงัใจ   และเร้าให้เกิดความกา้วหนา้ให้แก่ผูเ้รียนให้มากท่ีสุด   มี
ความรู้สูงสุด   ผูเ้รียนทุกคนมีความเขม้แข็ง   ความสนใจ   มีประสบการณ์   และความมัน่ใจ   เรียนและ
ท างานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกนั   มีทกัษะในการอ่านออกเขียนได ้  คิดเลขเป็น   รู้ขอ้มูลสารสนเทศ   
และเทคโนโลยส่ืีอสาร   ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น   และมีกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล 
 ๒.   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศักราช   ๒๕๕๓   ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ส่งเสริมการพฒันาด้านจิตวิญญาณ   จริยธรรม   
สังคม   และวฒันธรรม   พฒันาหลกัการในการจ าแนกระหว่างถูกและผิด   เขา้ใจและศรัทธาในความเช่ือ
ของตน   ความเช่ือและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั   พฒันาหลกัคุณธรรมและความอิสระของผูเ้รียน   และช่วย
ให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ   สามารถช่วยพฒันาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน   มีความเสมอภาค   พฒันา
ความตระหนกัเขา้ใจ   และยอมรับสภาพแวดลอ้มท่ีตนด ารงชีวติอยู ่  ยดึมัน่ในขอ้ตกลงร่วมกนัต่อการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืนทั้งในระดบัส่วนตน   ระดบัทอ้งถ่ิน   ระดบัชาติ   และระดบัโลก   สร้างให้ผูเ้รียนมีความพร้อมใน
การเป็นผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจแบบมีขอ้มูล   เป็นอิสระ   และมีความรับผดิชอบ 
 
ลกัษณะของหลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวดับำงไกรนอก   พุทธศักรำช   ๒๕๕๓ 
 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑  เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีไดพ้ฒันาข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใน
ระดับประถมศึกษา   โดยยึดองค์ประกอบหลักส าคญั   ๓   ส่วน   คือ   หลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน   และสาระส าคญัท่ีสถานศึกษาพฒันาเพิ่มเติม   
เป็นกรอบในการจดัท ารายละเอียดเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนด   เหมาะสมกบั
สภาพชุมชนและทอ้งถ่ิน   และจุดเนน้ของสถานศึกษา   โดยหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   
พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ท่ีพฒันาข้ึนมีลกัษณะของหลกัสูตร   ดงัน้ี 
 ๑.   เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนวกับางไกรนอก   ส าหรับจดัการศึกษาในหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๑-๖ 
 ๒.   เป็นความเอกภาพ   หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   เป็นหลกัสูตรของสถานศึกษาส าหรับ
ใหค้รูผูส้อนน าไปจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย   โดยก าหนดให ้
  ๒.๑   มีสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาใชเ้ป็นหลกัเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด   การเรียนรู้และ
การแก้ปัญหา   ประกอบด้วย   ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   และสังคมศึกษา   ศาสนา   และ



วฒันธรรมทอ้งถ่ิน   การรับวฒันธรรมต่างประเทศ   และการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยการฝึกฝนทกัษะเฉพาะ
ทาง   และการบูรณาการในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม 
 ๓.   มีความยดืหยุน่   หลากหลาย   หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   เป็นหลกัสูตรท่ี
สถานศึกษาจดัท ารายละเอียดต่างๆข้ึนเอง   โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   เป็นขอบข่ายในการจดัท า   จึงท าให้หลกัสูตรของสถานศึกษา
มีความยดืหยุน่   หลากหลาย   สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา   และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน   โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่มีความเหมาะสมกบัตวัผูเ้รียน 
 ๔.   การวดัและประเมินผลเนน้หลกัการพื้นฐาน   ๒   ประการ   คือ   การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน   
และเพื่อตดัสินผลการเรียน   โดยผูเ้รียนต้องได้รับการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้    สะทอ้นสมรรถนะส าคญั   และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนเป็นเป้าหมาย
หลักในการวดั   และประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน   ระดับสถานศึกษา   
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา   และระดบัชาติ   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   เป็นกระบวนการพฒันาผูเ้รียน   
และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ   ความก้าวหน้า   และความส าเร็จ
ทางการเรียนของผูเ้รียน   ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ  

ปรัชญญำของโรงเรียน 
ปญฺญา  นราน   รตน  

ปัญญาเปรียบเสมือนเคร่ืองประดบัของคนดี 
วสัิยทัศน์โรงเรียน 

โรงเรียนวดับางไกรนอก (แยม้พร้อมอุปถมัภ)์  มุ่งจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน  ผูเ้รียนมีคุณธรรมตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และมีความเป็นเลิศทางวชิาการ  รักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  โดยการ
สนบัสนุนของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 หลกักำร 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   มีหลกัการท่ีส าคญัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ดงัน้ี 
 ๑.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ   มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้   ทกัษะ   เจตคติ   และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
  
 



 ๒.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน   ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค   
และมีคุณภาพ 
 ๓.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 ๔.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้   เวลา   และการจดัการ
เรียนรู้  

๕.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 ๖.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ   สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้   และ
ประสบการณ์ 
 
จุดหมำย 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี   มีปัญญา   มีความสุข   มี
ศกัยภาพในการศึกษาต่อ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน   เม่ือจบการศึกษาตามหลกัสูตร   
ดงัน้ี    
 ๑.   มีคุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตน
ตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา   หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ   ยดึหลกัของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.   มีความรู้   ความสามารถในการส่ือสาร   การคิด   การแกปั้ญหา   การใช้เทคโนโลยี   และมี
ทกัษะชีวติ 
 ๓.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   มีสุขนิสัย   และรักการออกก าลงักาย 
 ๔.   มีความรักชาติ   มีจิตส านึกนความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 ๕.   มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   มี
จิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม   และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั   ๕   ประการ   ดงัน้ี 
 ๑.   ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร   เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร   มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด   ความรู้ความเขา้ใจ   ความรู้สึก   และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม   รวมทั้งการเจรจาต่อรอง   เพื่อขจดั
และลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ   การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสาร   ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง
ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒.   ควำมสำมำรถในกำรคิด   เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์    การคิดสังเคราะห์   การคิด
อยา่งสร้างสรรค ์  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ   และการคิดเป็นระบบ   เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๓.   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ   เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล   คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ   เขา้ใจความสัมพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม   แสวงหาความรู้   ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา   และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองและสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 
 ๔.   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั   การเรียนรู้ดว้ยตนเอง   การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง   การท างานและการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล   การจดัการแกปั้ญหาและความขดัแยง้ต่างๆอยา่ง
เหมาะสม   การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม   และการรู้จกัหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 ๕.   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก   และการใชเ้ทคโนโลยีดา้น
ต่างๆและมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี  เพื่อพฒันาตนเองและสังคม   ในดา้นการเรียนรู้   การส่ือสาร   
การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  ถูกตอ้ง    เหมาะสม   และมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข   ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   และ
สอดคลอ้งกบักรอบหลกัการทอ้งถ่ิน   และวสิัยทศัน์ของโรงเรียน   ดงัน้ี    
 ๑.   รักชาติ   ศาสน์   กษตัริย ์
 ๒.   ซ่ือสัตย ์  สุจริต 
 ๓.   มีวนิยั 
 ๔.   ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.   อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 ๖.   มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๗.   รักความเป็นไทย 
 ๘.   มีจิตสาธารณะ 
 ๙.   มีความกตญัญูกตเวที 
 ๑๐.มีความเอ้ืออาทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที ่  ๒ 
โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

 
โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวดับำงไกรนอก 
 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ไดก้ าหนดโครงสร้างสถานศึกษา   เพื่อให้ผูส้อนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบติั   ดงัน้ี 
 ๑.   ระดับกำรศึกษำ   ก าหนดหลกัสูตรตามโครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช   ๒๕๕๑   ตามภารกิจหลักของการจัดการเ รียนการสอนในระดับประถมศึกษา                           
( ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๑-๖ ) การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบงัคบั   มุ่งเนน้ทกัษะพื้นฐาน
ดา้นการอ่าน  การเขียน   การค านวณ   ทกัษะการคิดพื้นฐาน  การติดต่อส่ือสาร   กระบวนการเรียนรู้ทาง
สงัคมและวฒันธรรม   โดยจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 ๒.   สำระกำรเรียนรู้    สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางไกรนอก   
พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ไดก้  าหนด   
ไวใ้นหลักสูตรประกอบด้วยองค์ความรู้    ทักษะกระบวนการเรียนรู้   และคุณลักษณะหรือค่านิยม   
คุณธรรม   จริยธรรมของผูเ้รียน   ๘   กลุ่ม   คือ 
  ๒.๑   ภาษาไทย 
  ๒.๒   คณิตศาสตร์ 
  ๒.๓   วทิยาศาสตร์ 
  ๒.๔   สังคมศึกษา   ศาสนา   และวฒันธรรม 
  ๒.๕   สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๒.๖   ศิลปะ 
  ๒.๗   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  ๒.๘   ภาษาองักฤษ 
 ๓.   เวลำเรียน   หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตาม
หลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ไดก้  าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ๘   กลุ่ม   และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   ซ่ึงผูส้อนสามารถได้ตามความพร้อมและ
จุดเน้นของสถานศึกษา   โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเ้รียน     
ชั้นประถมศึกษา ( ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๑-๖ ) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายปี   โดยมีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน        
๕   ชัว่โมง 
 



โครงสร้างและอตัราเวลาการจดัการเรียนรู้ 
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ระดบัประถมศึกษา 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา   ศาสนาและ

วฒันธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวติัศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน ) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รำยวชิำ/กจิกรรมเพิม่เติม ปีละ   ๔๐   ช่ัวโมง 

   อ่าน   เขียน   เรียนสนุก ๔๐ ๔๐ ๔๐       

   สนทนาภาษาองักฤษ    ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันำผู้เรียน       

●กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

●กิจกรรมนกัเรียน   

   ลูกเสือ-เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

   ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

●กิจกรรมเพื่อสังคมและ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
สาธารประโยชน์             

รวมกจิกรรมพฒันำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐   ชัว่โมง 



สำระกำรเรียนรู้ 
 
 สาระการเรียนรู้   ประกอบดว้ย   องคค์วามรู้   ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้   และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์  ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งรู้   โยแบ่งเป็น   ๘   กลุ่ม
สาระการเรียนรู้   ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

องคค์วามรู้  ทกัษะส าคญั  และ
คุณลกัษณะในหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วทิยาศาสตร์:การน าความรู้และ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไป
ใชใ้นการศึกษา  คน้ควา้หา
ความรู้  และแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ  การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็น
ผล  คิดวเิคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ 
และจิตวทิยาศาสตร์ 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา:ความรู้
ทกัษะและเจตคติในการสร้าง
เสริมสุขภาพพลานามยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น  การป้องกนัและ
ปฏิบติัต่อส่ิงต่างๆท่ีมีผลต่อสุภา
พอยางถูกวธีิและทกัษะในการ
ด าเนินชีวติ 
 

คณิตศาสตร์:การน าความรู้ทกัษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา  การด าเนินชีวติ  และ
การศึกษาต่อ  การมีเหตุผลมีเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์
 

ภาษาไทย:ความรู้ทกัษะและ
วฒันธรรมการใชภ้าษา  เพื่อการ
ส่ือสาร  ความช่ืนชม  การเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจ
ในภาษา 
 

ภาษาต่างประเทศ:ความรู้
ทกัษะ  เจตคติและวฒันธรรม  
การใชภ้าษาต่างประเทศใน
การส่ือสารการแสวงหา
ความรู้  และการประกอบ
อาชีพ 
 

สงัคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม:การอยูร่่วมกนัใน
สงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่ง
สนัติสุข  การเป็นพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลกัธรรมของ
ศาสนา  การเห็นคุณคข่อง
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  
ความรักชาติ  และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

การงานอาชีพและเทคโนโลย:ี
ความรู้  ทกัษะ  และเจตคติใน
การท างาน  การจดัการการ
ด ารงชีวติ  การประกอบอาชีพ  
และการใชเ้ทคโนโลย ี
 

ศิลปะ:ความรู้และทกัษะในการ
คิดริเร่ิม  จินตนาการ  สร้างสรรค ์ 
งานศิลปะ  สุนทรียภาพและการ
เห็นคุณค่า 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

วสัิยทัศน์ 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พทุธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พทุธศกัราช   
๒๕๕๑   มุ่งเนน้ให้สถานศึกษาในชุมชนท่ีมีการบริหารจดัการดา้นการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยการมีส่วนรวมของผูป้กครองและชุมชน   
มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนทุกคน   ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย   ความรู้   คุณธรรม   มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก   ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข   พฒันาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดหมำย 
 ๑.   มีคุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา   
หรือศาสนาทีตนนบัถือ   ยดึหลกัของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.   มีความรู้   ความสามารถในการส่ือสาร   การคิด   การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลย ี  และมีทกัษะชีวิต 
 ๓.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   มีสุขนิสยั   และรักการออกก าลงักาย 
 ๔.   มีความรักชาติ   มีจิตส านึกนความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 ๕.   มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท  าประโยชน์
และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคม   และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
๑.   ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.   ความสามารถในการคิด    
๓.   ความสามารถในการแกปั้ญหา    
๔.   ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต    
๕.   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี   

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
๑.   รักชาติ   ศาสน์   กษตัริย ์ ๒.   ซ่ือสัตย ์  สุจริต 
๓.   มีวนิยั   ๔.   ใฝ่เรียนรู้ 
๕.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  ๖.   มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗.   รักความเป็นไทย  ๘.   มีจิตสาธารณะ 

 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวดั   ๘   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 

๑. ภาษาไทย   ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา    ๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. คณิตศาสตร์   ๖. ศิลปะ      ๒. ลูกเสือ-เนตรนารี 
๓. วิทยาศาสตร์   ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี    ๓. กิจกรรม 

๔. สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๘. ภาษาต่างประเทศ     ๔. กิจกรรมเพ่ือสงัคม 

คุณภำพของผู้เรียนระดบักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 



๔.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ   พฒันาอย่าง
รอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์   ทั้งร่ายกาย   สติปัญญา   อารมณ์   และสังคม   เสริมสร้างให้เป็นผูมี้
ศีลธรรม   จริยธรรม   มีระเบียบวินยั   ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม   สามารถ
จดัการตนเองได ้  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข    
โรงเรียนวดับางไกรนอก   ไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   โดยแบ่งออกเป็น   ๓   ลกัษณะ   ดงัน้ี 
 ๑.   กิจกรรมแนะแนว   เป็นกิจกรรมท่ีส่ิงเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง   รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม   
สามารถคิดตดัสินใจ   คิดแกปั้ญหา   ก าหนดเป้าหมาย   วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน   และอาชีพ   สามารถ
ปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม   นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน   ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและ
ใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 
 ๒.   กิจกรรมนักเรียน   เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินัย   ความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี   
ความรับผิดชอบ   การท างานร่วมกนั   การรู้จกัแกปั้ญหา   การตดัสินใจท่ีเหมาะสม   ความมีเหตุผล   การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกนั   เอ้ืออาทร   และสมานฉนัท ์  โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ   ความถนดั   และ
ความสนใจของผูเ้รียน   ให้ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองทุกขั้นตอน   ไดแ้ก่   การศึกษาวิเคราะห์วางแผน   ปฏิบติั
ตามแผน   ประเมินและปรับปรุงการท างาน   เน้นการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม   ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียน   บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน   กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศักราช   ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน   
พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ประกอบดว้ย   
  ๒.๑   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
  ๒.๒   กิจกรรมชมรม 
 ๓.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชน   และท้องถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมคัร   เพื่อแสดงถึงความ
รับผดิชอบ   ความดีงาม   ความเสียสละต่อสังคม   มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดับางไกรนอก  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   1 

 
       
รำยวชิำ/กจิกรรม เวลำเรียน (ชม./ปี) 

รำยวชิำพืน้ฐำน 840 
ท11101   ภาษาไทย 200 
ค11101   คณิตศาสตร์ 200 
ว11101   วทิยาศาสตร์ 80 
ส11101   สังคมศึกษา 80 
ป11102   ประวติัศาสตร์ 40 
พ11101   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ11101   ศิลปะ 80 
ง11101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
อ11101   องักฤษ 40 
รำยวชิำ/กจิกรรมเพิม่เติม 40 
ท11201   อ่าน   เขียน   เรียนสนุก 40 
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 120 

 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนกัเรียน  
              -ลูกเสือ-เนตรนารี 30 
              -ชมรม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียน 1,000 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดับางไกรนอก  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   2 

 
       
รายวชิา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวชิาพื้นฐาน 840 
ท12101   ภาษาไทย 200 
ค12101   คณิตศาสตร์ 200 
ว12101   วทิยาศาสตร์ 80 
ส12101   สังคมศึกษา 80 
ป12102   ประวติัศาสตร์ 40 
พ12101   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ12101    ศิลปะ 80 
ง12101    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 
อ12101    องักฤษ 40 
รำยวชิำ/กจิกรรมเพิม่เติม 40 
ท12201   อ่าน   เขียน   เรียนสนุก 40 
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 120 

 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนกัเรียน  
              -ลูกเสือ-เนตรนารี 30 
              -ชมรม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียน 1,000 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดับางไกรนอก  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   3 

 
       
รายวชิา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวชิาพื้นฐาน 840 
ท13101   ภาษาไทย 200 
ค13101   คณิตศาสตร์ 200 
ว13101   วทิยาศาสตร์ 80 
ส13101   สังคมศึกษา 80 
ป13102   ประวติัศาสตร์ 40 
พ13101   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ13101    ศิลปะ 80 
ง13101    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 
อ13101    องักฤษ 40 
รำยวชิำ/กจิกรรมเพิม่เติม 40 
ท13201   อ่าน   เขียน   เรียนสนุก 40 
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 120 

 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนกัเรียน  
              -ลูกเสือ-เนตรนารี 30 
              -ชมรม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียน 1,000 
   
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดับางไกรนอก  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   4 
    
    
รายวชิา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวชิาพื้นฐาน 840 
ท14101   ภาษาไทย 160 
ค14101   คณิตศาสตร์ 160 
ว14101   วทิยาศาสตร์ 80 
ส14101   สังคมศึกษา 80 
ป14102   ประวติัศาสตร์ 40 
พ14101   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101    ศิลปะ 80 
ง14101    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 
อ14101    องักฤษ 120 
รำยวชิำ/กจิกรรมเพิม่เติม 40 
อ14201   สนทนาภาษาองักฤษ 40 
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 120 

 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนกัเรียน  
              -ลูกเสือ-เนตรนารี 30 
              -ชมรม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียน 1,000 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดับางไกรนอก  



ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  
 

       
รายวชิา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวชิาพื้นฐาน 840 
ท15101   ภาษาไทย 160 
ค15101   คณิตศาสตร์ 160 
ว15101   วทิยาศาสตร์ 80 
ส15101   สังคมศึกษา 80 
ป15102   ประวติัศาสตร์ 40 
พ15101   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101    ศิลปะ 80 
ง15101    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 
อ15101    องักฤษ 120 
รำยวชิำ/กจิกรรมเพิม่เติม 40 
อ15201   สนทนาภาษาองักฤษ 40 
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 120 

 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนกัเรียน  
              -ลูกเสือ-เนตรนารี 30 
              -ชมรม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียน 1,000 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดับางไกรนอก  



ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   6 
 

       
รายวชิา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวชิาพื้นฐาน 840 
ท16101   ภาษาไทย 160 
ค16101   คณิตศาสตร์ 160 
ว16101   วทิยาศาสตร์ 80 
ส16101   สังคมศึกษา 80 
ป16102   ประวติัศาสตร์ 40 
พ16101   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ16101    ศิลปะ 80 
ง16101    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 
อ16101    องักฤษ 120 
รำยวชิำ/กจิกรรมเพิม่เติม 40 
อ16201   สนทนาภาษาองักฤษ 40 
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 120 

 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนกัเรียน  
              -ลูกเสือ-เนตรนารี 30 
              -ชมรม 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียน 1,000 
  
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่  ๓ 
สำระกำรเรียนรู้หลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวดับำงไกรนอก 

 
 สาระการเรียนรู้   ประกอบดว้ย   องคค์วามรู้   ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้   และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์  ซ่ึงก าหนดใหผู้เ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งเรียนรู้   โดยแบ่งเป็น    
๘   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย   เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความ
เขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั   ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ   การงาน   และการด ารงชีวิตร่วมกนัใน
สังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข   และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ   เพื่อพฒันาความรู้   พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์   วิจารณ์   และ
สร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม   และความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลย ี  
ตลอดจนน าไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม   ประเพณี   และสุนทรียภาพ   เป็นสมบติัล ้ าค่าควรแก่การเรียนรู้   อนุรักษ ์  
และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
 
 ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใชใ้นชีวติจริง 

-กำรอ่ำน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแกว้   ค  าประพนัธ์ชนิดต่างๆ        การ
อ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน   เพื่อน าไป ปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 -กำรเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี   การเขียนส่ือสาร โดยใชถ้อ้ยค าและรูปแบบต่างๆ ของ     การ
เขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอ่ความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  
และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 
 -กำรฟัง กำรดู และกำรพูด  การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   
พูดล าดบัเร่ืองราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและ             ไม่เป็น
ทางการ  และการพดูเพื่อโนม้นา้วใจ  

-หลักกำรใช้ภำษำไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบั
โอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  



-วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด คุณค่า
ของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลง
พื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย   ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   
เร่ืองราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจ      ในบรรพบุรุษท่ี
ไดส้ั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 
สำระที ่  ๑   กำรอ่ำน 
มาตรฐาน ท๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ   แกปั้ญหา 
 ในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
สำระที ่  ๒   กำรเขียน 
มาตรฐาน ท๒.๑   ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร   เขียนเรียงความ   ยอ่ความ   และเขียนเร่ืองราว
   ในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้
   อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สำระที ่  ๓   กำรฟัง   กำรดู   และกำรพูด 
มาตรฐาน ท๓.๑   สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ   และพูดแสดงความรู้   ความคิด   และ
   ความรู้สึกในโอกาสต่างๆอยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 
สำระที ่  ๔   หลกักำรใช้ภำษำไทย 
มาตรฐาน ท๔.๑   เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย   การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั
   ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา   และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
สำระที ่  ๕   วรรคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท๕.๑   เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น   วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น 
   คุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

 
 
 
 
 



โครงสร้ำงรำยวชิำ 
 รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   ๒๕๕๓   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 

รำยวชิำภำษำไทยพืน้ฐำน 
 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรำยวชิำ เวลำเรียนรำยปี 
ชั้น ป.๑ ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๕ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี ) 
ชั้น ป.๒ ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๕ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี ) 
ชั้น ป.๓ ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๕ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี ) 
ชั้น ป.๔ ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี ) 
ชั้น ป.๕ ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี ) 
ชั้น ป.๖ ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 
 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์  ท าใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์ คิด
อย่างมีเหตุผล   เป็นระบบ  มีแบบแผน   สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้นรอบคอบ   
ช่วยใหค้าดการณ์   วางแผน   ตดัสินใจ   แกปั้ญหา   และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ   
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติใหดี้ข้ึน   และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ือง
ตามศกัยภาพ   โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 
 -จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร : ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน   ระบบจ านวนจริง   สมบติั
เก่ียวกบัจ านวนจริง   การด าเนินการของจ านวน   อตัราส่วน   ร้อยละ   การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน   และ
การใชจ้  านวนในชีวติจริง 
 -กำรวัด : ความยาว   ระยะทาง   น ้ าหนกั   พื้นท่ี   ปริมาตรและความจุ   เงินและเวลา   หน่วยวดั
ระบบต่างๆ   การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั   อตัราส่วนตรีโกณมิติ   การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั   และการน า
ความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
 -เรขำคณิต : รูปเรขาคณิตและสมบติัรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ   สองมิติ   และสามมิติ   การนึกภาพ
แบบจ าลองทางเรขาคณิต   ทฤษฎีบททางเรขาคณิต   การแปลงทางเรขาคณิต (geometric   transformation)
ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน (rotation) 
 -พีชคณิต : แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์   ฟังก์ชนั   เซตและการด าเนินการของเซต   การให้
เหตุผล   นิพจน์   สมการ   ระบบสมการ   อสมการ   กราฟ   ล าดบัเลขคณิต   ล าดบัเรขาคณิต   อนุกรมเลข
คณิต   และอนุกรมเรขาคณิต 
 -กำรวิเครำะห์ข้อควำมน่ำจะเป็น : การก าหนดประเด็น   การเขียนขอ้ค าถาม   การก าหนดวิธี
การศึกษา   การเก็บรวบรวมขอ้มูล   การจดัระบบขอ้มูล   การจดัระบบขอ้มูล   การน าเสนอขอ้มูล   ค่ากลาง
และการกระจายของขอ้มูล   การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล   การส ารวจความคิดเห็น   ความน่าจะ
เป็น   การใช้ความรู้เก่ียวกบัสถิติ   และความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ   และช่วยในการ
ตดัสินใจในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
 -ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ : การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย   การให้เหตุผล   
การส่ือสาร   การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ   การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตสา
สตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ   และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 



สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 
สำระที ่  ๑   จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มาตรฐาน ค๑.๑    เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวติจริง 
มาตรฐาน ค๑.๒   เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนความสัมพนัธ์ระหวา่งการ 
   ด าเนินการต่างๆ   และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค๑.๓   ใชก้ารประเมินค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค๑.๔   เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้
สำระที ่  ๒   กำรวดั 
มาตรฐาน ค๒.๑   เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั   วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
มาตรฐาน ค๒.๒   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
สำระที ่  ๓   เรขำคณติ 
มาตรฐาน ค๓.๑   อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค๓.๒  ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial   reasoning) และ
   ใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric   model) ในการแกปั้ญหา 
สำระที ่  ๔   พชีคณติ 
มาตรฐาน ค๔.๑   เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์   และฟังกช์นั 
มาตรฐาน ค๔.๒   ใชนิ้พจน์   สมการ   อสมการ   กราฟ   และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  
   (mathematical   model ) อ่ืนๆแทนสถานการณ์ต่างๆตลอดจนแปลความหมาย   
   และน าไปใชแ้กปั้ญหา 
สำระที ่๕  กำรวเิครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๑     เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
มาตรฐาน ค ๕.๒    ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้             

 อยา่งสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค ๕.๓    ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

สำระที ่๖  ทกัษะและกระบวนกำรทำงคณติศำสตร์ 
มาตรฐาน ค ๖.๑    มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย

 ทาง คณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
 เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 



หมำยเหตุ   ๑.   การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพนั้นจะตอ้ง
ใหมี้ความสมดุลระหวา่งสาระดา้นความรู้   ทกัษะและกระบวนการควบคู่กบัคุณธรรม   จริยธรรม   และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์  ไดแ้ก่   การท างานอยา่งมีระบบ   มีระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผดิชอบ   มี
วจิารณญาณ   มีความเช่ือมัน่ในตนเอง   พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
      ๒.   ในการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะและกระบวนการ    สามารถประเมินในระหวา่งการ
เรียนการสอน   หรือประเมินไปพร้อมกบัการประเมินดา้นความรู้ 
 

โครงสร้ำงรำยวชิำ 
 รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   ๒๕๕๓   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  

 
รำยวชิำคณติศำสตร์พืน้ฐำน 
 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรำยวชิำ เวลำเรียนรำยปี 
ชั้น ป.๑ ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๕ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี ) 
ชั้น ป.๒ ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๕ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี ) 
ชั้น ป.๓ ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๕ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี ) 
ชั้น ป.๔ ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี ) 
ชั้น ป.๕ ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี ) 
ชั้น ป.๖ ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 
ควำมส ำคัญของวทิยำศำสตร์ 
 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต   เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบั
ทุกคนทั้งในชีวติประจ าวนัและการงานอาชีพต่างๆ   ตลอดเทคโนโลยี   เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่างๆ
ท่ีมนุษยไ์ดใ้ช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน   เหล่าน้ีลว้นเป้นผลของความรู้วิทยาศาสตร์   
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์   คิดวิเคราะห์   วิจารณ์   มีทกัษะส าคญัในการค้นควา้หาความรู้   มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ   สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษ์
พยานท่ีตรวจสอบได ้  วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (K knowledge   based   society ) ดงัน้ีทุกคนจึงต าเป้นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์   เพื่อท่ีจะมี
ความรุ้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ ร้างสรรค์ข้ึน   สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมี
เหตุผล   สร้างสรรค ์  และมีคุณธรรม 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้
กบักระบวนการ   มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้   โดยใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรู้   และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย   ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน   มีการท ากิจกรรม
ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย   เหมาะสมกบัระดบัชั้น   โดยไดก้ าหนดสาระส าคญัไว ้  ดงัน้ี 
 -ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต   ส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหนา้ท่ี
ของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต วิวฒันาการและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต และ
เทคโนโลยชีีวภาพ 
 -ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม   ส่ิงมีชีวติท่ีหลากหลายรอบตวั ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และโลก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตใน
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
 -สำรและสมบัติของสำร   สมบติัของวสัดุและสาร แรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาค การเปล่ียนสถานะ 
การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     
 -แรงและกำรเคลื่อนที่   ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง แรงนิวเคลียร์ การออกแรง
กระท าต่อวตัถุ การเคล่ือนท่ีของวตัถุ แรงเสียดทาน โมเมนตก์ารเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 



-พลงังำน   พลงังานกบัการด ารงชีวติ การเปล่ียนรูปพลงังาน สมบติัและปรากฏการณ์ของแสง เสียง 
และวงจรไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและ
พลงังานการอนุรักษพ์ลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

-กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก   โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี 
สมบติัทางกายภาพของดิน หิน น ้ า อากาศ สมบติัของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ 
 -ดำรำศำสตร์และอวกำศ   วิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพนัธ์และผลต่อ
ส่ิงมีชีวติบนโลก ความสัมพนัธ์ของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก ความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 
 -ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ 
การแกปั้ญหา และจิตวทิยาศาสตร์ 

 
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 

สำระที ่ ๑   ส่ิงมีชีวติกบักระบวนกำรด ำรงชีวติ 
มาตรฐาน ว  ๑. ๑     เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ีของ 

 ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
 ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวติของตนเองและดูแล
 ส่ิงมีชีวติ 

มาตรฐาน ว  ๑.๒     เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
 ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพท่ี
 มีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ  

  จิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สำระที ่๒   ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒. ๑     เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวติ   

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ         
 หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

มาตรฐาน ว ๒.๒     เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบั
 ทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใชใ้นในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

 



 

 

สำระที ่๓   สำรและสมบัติของสำร 
มาตรฐาน ว ๓. ๑     เขา้ใจสมบติัของสาร   ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรง

 ยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์
 ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๓.๒     เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิด
 สารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ 
 ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สำระที ่๔   แรงและกำรเคลือ่นที่ 
มาตรฐาน ว ๔. ๑     เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง และแรงนิวเคลียร์  มี

 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์
 อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว ๔.๒    เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมีกระบวนการ             
     สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช ้
      ประโยชน์ 

สำระที ่๕   พลงังำน 
มาตรฐาน ว ๕. ๑     เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน 

 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและ
 ส่ิงแวดลอ้ม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ                  
 น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สำระที ่๖    กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖. ๑     เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนบนผวิโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของ

 กระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
 ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้
 และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

 

 



 

 

สำระที ่๗   ดำรำศำสตร์และอวกำศ 
มาตรฐาน ว ๗. ๑    เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพนัธ์ภายใน

 ระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวติบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ 
  จิตวทิยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 
มาตรฐาน ว ๗.๒    เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ีน ามาใชใ้นการส ารวจอวกาศและ

 ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหา
 ความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่ง
 มีคุณธรรมต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

สำระที่ ๘    ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘. ๑   ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
   แกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
   สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลา
   นั้นๆ เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้ม  มีความเก่ียวขอ้ง 
   สัมพนัธ์กนั 
 

 

โครงสร้ำงรำยวชิำ 
 รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   ๒๕๕๓   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์  

 
รำยวชิำวทิยำศำสตร์พืน้ฐำน 
 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรำยวชิำ เวลำเรียนรำยปี 
ชั้น ป.๑ ว๑๑๑๐๑ วทิยาศาสตร์ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๒ ว๑๒๑๐๑ วทิยาศาสตร์ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๓ ว๑๓๑๐๑ วทิยาศาสตร์ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๔ ว๑๔๑๐๑ วทิยาศาสตร์ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 



ชั้น ป.๕ ว๑๕๑๐๑ วทิยาศาสตร์ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๖ ว๑๖๑๐๑ วทิยาศาสตร์ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ   ศำสนำและวฒันธรรม 
ควำมส ำคัญของสังคมศึกษำ   ศำสนำและวฒันธรรม 
 
 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา
และวฒันธรรม   ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้   ความเขา้ใจว่ามนุษยด์ ารงชีวิตอยา่งไร   ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล   
และการอยู่ร่วมกันในสังคม   การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม   การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด   
นอกจากน้ียงัช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันาเปล่ียนแปลงตามยุคสมยั   กาลเวลา   ตามปัจจยัต่างๆ   ท าให้
เกิดความเขา้ใจในตนเอง   และผูอ่ื้น  มีความอดทน   อดกลั้น   ยอมรับในความแตกต่าง   และมีคุณธรรม   
สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ   เป็นพลเมืองของประเทศชาติ   และสังคมโลก 
  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมว่าดว้ยการอยู่ร่วมกนัในสังคม ท่ีมีความ
เช่ือมสัมพนัธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดลอ้ม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผดิชอบ  มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  โดยได้
ก าหนดสาระต่างๆไว ้ดงัน้ี 
 -ศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ การน าหลกัธรรมค าสอนไปปฏิบติัในการพฒันาตนเอง และการอยู่
ร่วมกนัอย่างสันติสุข เป็นผูก้ระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้งบ าเพญ็ประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม 

-หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนัการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ลกัษณะและความส าคญั การเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 

-เศรษฐศำสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   

-ประวัติศำสตร์ เวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์  พฒันาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจาก



เหตุการณ์ส าคญัในอดีต  บุคคลส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีส าคญัของโลก   

-ภูมิศำสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ลกัษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพนัธ์กนัของส่ิง
ต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
การน าเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 

สำระที ่1     ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเขา้ใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยึดมัน่ และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื่อ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2   เขา้ใจ  ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

สำระที ่2     หน้ำทีพ่ลเมือง  วฒันธรรม  และกำรด ำเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอยา่งสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2       เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมัน่  ศรัทธา  และธ ารงรักษา
ไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สำระที ่3   เศรษฐศำสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช ้

ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจ 
 หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สำระที ่4     ประวตัิศำสตร์ 



มาตรฐาน ส 4.1     เขา้ใจความหมาย  ความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์  สามารถใช้
วธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2     เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในด้านความสัมพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถ  
วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย ว ัฒนธรรม  ภู มิ ปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

สำระที ่5  ภูมิศำสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1     เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล ต่อกนั

และกนัในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
คน้หาวเิคราะห์ สรุป และใช้ขอ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2    เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อให้ 
เกิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์   
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงสร้ำงรำยวชิำ 
 รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   ๒๕๕๓   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวฒันธรรม   แบ่งเป็นรายวชิาพื้นฐาน   ๒   รายวชิา   ดงัน้ี 

 
๑.   รำยวชิำสังคมศึกษำ   ศำสนำและวฒันธรรมพืน้ฐำน 

 
ระดับช้ัน รหัส ช่ือรำยวชิำ เวลำเรียนรำยปี 
ชั้น ป.๑ ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๒ ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๓ ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๔ ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๕ ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๖ ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 

 

๒.   รำยวชิำประวตัิศำสตร์พืน้ฐำน 
 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรำยวชิำ เวลำเรียนรำยปี 
ชั้น ป.๑ ป๑๑๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี ) 
ชั้น ป.๒ ป๑๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี ) 
ชั้น ป.๓ ป๑๓๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี ) 
ชั้น ป.๔ ป๑๔๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี ) 
ชั้น ป.๕ ป๑๕๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี ) 
ชั้น ป.๖ ป๑๖๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี ) 

 



 
 
 
 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ควำมส ำคัญของสุขศึกษำและพลศึกษำ 

สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และ
ทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเร่ืองส าคญั  เพราะเก่ียวโยงกบัทุกมิติของชีวิต ซ่ึง
ทุกคนควรจะไดเ้รียนรู้เร่ืองสุขภาพ เพื่อจะไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  มีเจตคติ   คุณธรรมและค่านิยม
ท่ีเหมาะสม   รวมทั้งมีทกัษะปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อนัจะส่งผลใหส้ังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาดา้นสุขภาพท่ีมีเป้าหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหย้ ัง่ยนื 

สุขศึกษำ   มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ การปฏิบติั
เก่ียวกบัสุขภาพควบคู่ไปดว้ยกนั  

พลศึกษำ   มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว  การออกก าลงักาย  การเล่นเกมและกีฬา  
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโดยรวมทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพและกีฬา  
 สาระท่ีเป็นกรอบเน้ือหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบดว้ย 
 -กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์   ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองธรรมชาติของการเจริญเติบโต
และพฒันาการของมนุษย ์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในการท างานของระบบ
ต่างๆของร่างกาย รวมถึงวธีิปฏิบติัตนเพื่อใหเ้จริญเติบโตและมีพฒันาการท่ีสมวยั 

-ชีวิตและครอบครัว  ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ปฏิบติั
ทางเพศ  และทกัษะในการด าเนินชีวติ 
 -กำรเคลื่อนไหว กำรออกก ำลังกำย กำรเล่นเกม กีฬำไทย และกีฬำสำกล  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองการ
เคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอยา่ง



หลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบติัตามกฎ  กติกา ระเบียบ  ขอ้ตกลงในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย
และกีฬา    และความมีน ้าใจนกักีฬา 

-กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สมรรถภำพ และกำรป้องกนัโรค ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัและวิธีการ
เลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภณัฑแ์ละบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และการป้องกนั
โรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 -ควำมปลอดภัยในชีวติ  ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองการป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ ทั้ง
ความเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ ความรุนแรง อนัตรายจากการใชย้าและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการ
สร้างเสริมความปลอดภยัในชีวติ 
 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สำระที ่ 1      กำรเจริญเติบโตและพฒันำกำรของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1   เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

สำระที ่ 2      ชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1   เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทกัษะในการด าเนินชีวติ 

สำระที ่ 3    กำรเคลือ่นไหว กำรออกก ำลงักำย กำรเล่นเกม  กฬีำไทย  และกฬีำสำกล 
มาตรฐาน  พ 3.1   เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกก าลงักาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  มี

วินยั  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้ าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั   และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

สำระที ่ 4      กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกนัโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรคและ

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

สำระที ่ 5      ควำมปลอดภัยในชีวติ 
มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชย้า      
 สารเสพติด และความรุนแรง 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงสร้ำงรำยวชิำ 
 รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   ๒๕๕๓   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ดงัน้ี 
 

รำยวชิำสังคมศึกษำ   ศำสนำและวฒันธรรมพืน้ฐำน 
 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรำยวชิำ เวลำเรียนรำยปี 
ชั้น ป.๑ พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา    ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๒ พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา    ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๓ พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา    ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๔ พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา    ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๕ พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา    ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๖ พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา    ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ควำมส ำคัญของศิลปะ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์          มี
จินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์ 
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่
การพฒันาส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได ้ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการทางศิลปะ เกิด
ความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ 
ประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ 

-ทศันศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงาน              
ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้ งสามารถใช้เทคนิค วิธีการ          
ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์            
เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   

-ดนตรี มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าดนตรีท่ีเป็น
มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรม  และเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์   

-นำฏศิลป์ มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์  อยา่งสร้างสรรค ์ 
ใช้ศพัท์เบ้ืองตน้ทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์   ในชีวิตประจ าวนั  เข้าใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เห็นคุณค่า           ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย และสากล  



 

 
 
 
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 
สาระที ่1  ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ ์
 วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
 และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
มาตรฐาน ศ 1.2   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
 ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

สาระที ่2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่า 
    ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้

ชีวติประจ าวนั 
มาตรฐาน ศ 2.2   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ี 
  เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

สาระที ่3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่า 
 นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ใน
 ชีวติประจ าวนั 
มาตรฐาน ศ 3.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 
 ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงสร้ำงรำยวชิำ 
 รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   ๒๕๕๓   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศิลปะ   ดงัน้ี 
 

รำยวชิำศิลปะพืน้ฐำน 
 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรำยวชิำ เวลำเรียนรำยปี 
ชั้น ป.๑ ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๒ ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๓ ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๔ ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๕ ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๖ ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
ควำมส ำคัญของกำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู ้เ รียน                      
มีความรู้  ความเขา้ใจ   มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต    และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง     สามารถ
น าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวติ   การอาชีพ  และเทคโนโลย ี มาใชป้ระโยชน์ในการท างาน   อยา่งมีความคิด
สร้างสรรค ์และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และมี
เจตคติท่ีดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียง   และมีความสุข   
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม  เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ  มีทกัษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ       การศึกษาต่อไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคญั  ดงัน้ี   

-กำรด ำรงชีวติและครอบครัว   เป็นสาระเก่ียวกบัการท างานในชีวิตประจ าวนั             การช่วยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัว   และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม   เนน้การปฏิบติัจริง
จนเกิดความมัน่ใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้คน้พบความสามารถ                ความถนดั  และ
ความสนใจของตนเอง 
 -กำรออกแบบและเทคโนโลย ี  เป็นสาระเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถของมนุษยอ์ยา่งสร้างสรรค ์  
โดยน าความรู้มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลย ี สร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้ วธีิการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด ารงชีวติ 
 -เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร  เป็นสาระเก่ียวกบักระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การ
ติดต่อส่ือสาร  การคน้หาขอ้มูล   การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ  การแกปั้ญหาหรือ          การสร้างงาน  คุณค่า
และผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 -กำรอำชีพ    เป็นสาระเก่ียวกบัทกัษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ   เห็นความส าคญัของคุณธรรม  จริยธรรม  
และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีไดเ้หมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

 

 

 



 

 

 

 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 
สำระที ่1 กำรด ำรงชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1   เขา้ใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะกระบวนการท างาน   ทกัษะ          

การจดัการ   ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะ  การ
แสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลกัษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกในการใช้
พลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อการด ารงชีวติและครอบครัว  

สำระที่  2  กำรออกแบบและเทคโนโลยี   
มาตรฐาน ง 2.1  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้

หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการ
จดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

สำระที ่3   เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร  
มาตรฐาน ง 3.1          เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การ
เรียนรู้  การส่ือสาร  การแกปั้ญหา  การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
สำระที ่ 4   กำรอำชีพ   
มาตรฐาน  ง 4.1   เ ข้ า ใ จ  มีทักษะ ท่ีจ า เ ป็น   มีประสบการณ์   เ ห็นแนวทาง ในง านอา ชีพ  

ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โครงสร้ำงรำยวชิำ 
 รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   ๒๕๕๓   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ดงัน้ี 
 

รำยวชิำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีพืน้ฐำน 
 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรำยวชิำ เวลำเรียนรำยปี 
ชั้น ป.๑ ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี ) 
ชั้น ป.๒ ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี ) 
ชั้น ป.๓ ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี ) 
ชั้น ป.๔ ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๕ ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๖ ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษ 
ควำมส ำคัญของภำษำองักฤษ 
 
 ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในชีวิตประจ าวนั 
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การ
สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ  ช่วยพฒันา
ผูเ้รียนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง       มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้  รวมทั้งเขา้ถึงองค์ความรู้ต่างๆ ไดง่้ายและ
กวา้งข้ึน  และมีวิสัยทศัน์ในการด าเนินชีวิตภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงก าหนดให้
เรียนตลอดหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาองักฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส 
เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบา้น หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะจดัท ารายวชิาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงัน้ี 

-ภำษำเพื่อกำรส่ือสำร      การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียนขอ้มูล  
ข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น   ตีความ  น าเสนอขอ้มูล   ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นใน
เร่ืองต่างๆ  และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม   
 -ภำษำและวัฒนธรรม    การใช้ภาษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษาความสัมพนัธ์  
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ภาษาและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย  และน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 



 -ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น     การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยง
ค ว า ม รู้ กั บ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ อ่ื น  เ ป็ น พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร พัฒ น า  แ ส ว งห า ค ว า ม รู้  แ ล ะ 
เปิดโลกทศัน์ของตน 

-ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก      การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ   ทั้งใน
ห้องเ รี ยนและนอกห้องเ รี ยน ชุ มชน และสั งคมโลก  เ ป็นเค ร่ื องมือพื้ นฐานในการศึกษาต่อ   
ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1     เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอยา่งมี

เหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2     มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3     น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพดูและ
การเขียน 

สาระท่ี 2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และน าไปใช ้ไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2   เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

กบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

สาระท่ี 3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1     ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐาน

ในการพฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทศัน์ของตน 

สาระท่ี 4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1     ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2     ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
 
 
 



 
 
 
 

 
โครงสร้ำงรำยวชิำ 

 รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   ๒๕๕๓   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ  ดงัน้ี 
 

รำยวชิำภำษำองักฤษพืน้ฐำน 
 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรำยวชิำ เวลำเรียนรำยปี 
ชั้น ป.๑ อ๑๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๒ อ๑๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๓ อ๑๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๔ อ๑๔๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๕ อ๑๕๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 
ชั้น ป.๖ อ๑๖๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี ) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

รำยวชิำเพิม่เติมในระดับช้ันประถมศึกษำ 
หลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวดับำงไกรนอก 

 
 

รำยวชิำเพิม่เติม เวลำเรียน (ชม./ปี) 
  
ท๑๑๒๐๑   อ่าน   เขียน   เรียนสนุก ๔๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๑  
  
ท๑๒๒๐๑   อ่าน   เขียน   เรียนสนุก ๔๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๒  
  
ท๑๓๒๐๑   อ่าน   เขียน   เรียนสนุก ๔๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๓  
  
อ๑๔๒๐๑      สนทนาภาษาองักฤษ ๔๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๔  
  
อ๑๕๒๐๑      สนทนาภาษาองักฤษ ๔๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๕  
  
อ๑๖๒๐๑      สนทนาภาษาองักฤษ ๔๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๖  

 
 

 



บทที ่ ๔ 
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 

ตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวดับำงไกรนอก 
ควำมหมำยและควำมส ำคญัของกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 

       
 กิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียนเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางไกรนอก   
พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ก าหนดให้จดัท าข้ึนให้
ผูเ้รียนทุกคน   ทุกระดบัชั้น   เพื่อส่งเสริมพฒันาความสามารถตนเองและความถนดั   ความสนใจ   ให้เต็ม
ศกัยภาพ   โดยมุ่งเน้นพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษยท์ั้งดา้นร่างกาย   สติปัญญา   อารมณ์และสังคม   
สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผูมี้ศีลธรรม   จริยธรรม   มีระเบียบวินยั  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหารจดัการตนเอง 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถของตนเองตาม
ศกัยภาพ   เพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง   ๘   กลุ่ม   การเขา้ร่วม   และปฏิบติั
กิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตนเองตามความถนดั   ความสนใจ
อยา่งแทจ้ริงและเสริมสร้างและพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์ห้ครบ      ทุกดา้นสร้างความเป็นมนุษย์
สมบูรณ์   ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
จุดมุ่งหมำยของกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 
 การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   มีจุดประสงคส์ าคญั   
คือ    
 ๑.   เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผูเ้รียน   ไดฝึ้กฝนทกัษะ   ไดเ้รียนรู้โดยการ         ปฏิบติัจริง   
อนัเป็นการสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 ๒.   เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย   ฝึกการเป็นผูน้ า   ผูต้าม   ฝึกการ
ท างานร่วมกนั   ฝึกการแสดงความคิดเห็น   ฝึกความรับผดิชอบ 
 ๓.   เพื่อก่อให้เกิดความสามคัคี   รักหมู่คณะ   เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั   เพราะการปฏิบติั
กิจกรรมตอ้งท างานเป็นกลุ่ม   ตอ้งร่วมกนัคิด   ร่วมกนัท า   ไดพ้บความสุข   ความทุกขร่์วมกนั   เกิดความ
ประทบัใจซ่ึงกนัและกนั 
 ๔.   ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  ความแปลกใหม่   เพราะการท ากิจกรรมร่วมกนัตอ้งร่วมกนั
ศึกษาคน้ควา้   คน้หาวิธีท่ีดีกวา่   ท าให้ความคิดแตกฉาน   พบเทคนิค   วิธีการท่ี               แปลกๆใหม่ๆใน
การพฒันาผลงาน 
  



 ๕.   เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมีทางเลือก   มีโอกาสแสดงออกตามแนวคิดความสนใจของตนเอง   มีโอกาส
ในการเลือกตามความตอ้งการ   ความถนดั   ช่วยพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
 ๖.   เพื่อฝึกฝนผูเ้รียนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   ชุมชน   และประเทศชาติ   ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต   เพราะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีลกัษณะเป็นสังคมเล็กท่ีจ  าลองจากสังคมใหญ่   มีกฎระเบียบ   กติกา   
มีความรับผิดชอบทั้งในสิทธิหนา้ท่ีซ่ึงเป็นการปลูกฝังลกัษณะนิสัยและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องการ
อยูร่่วมกนัในสังคมปกติ 
 ๗.   เพื่อช่วยใหผู้ส้อนรู้จกัผูเ้รียนแต่ละคนดีข้ึน   เพราะผลงานในการท ากิจกรรมของผูเ้รียนจะช่วย
ให้ผูส้อนเขา้ใจผูเ้รียนและประเมินคุณค่าคุณภาพของนกัเรียนไดดี้   และถูกตอ้ง      มากข้ึน   รู้จกัและเขา้
ใจความสนใจของผูเ้รียน   ความถนดัของผูเ้รียน   ช่วยให้ผูส้อนทราบขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียนท่ีถูกตอ้ง   
และสามารถส่งเสริม   สนบัสนุน   หรือแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนใหถู้กแนวทาง 
 ๘.   เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา   เพราะ
พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรม   เป็นผลท่ีบ่งช้ีถึงความส าเร็จของหลกัสูตร   และ
การเรียนการสอนของสถานศึกษาว่าบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหรือไม่   มากน้อยเพียงใด   หลกัสูตรควร
จะตอ้งมีการปรับปรุงหรือพฒันาในส่วนใด 
 
หลกักำรกำรจัดกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 
 ๑.  มีการก าหนดวตัถุประสงค ์ และแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 
 ๒.  จดัใหเ้หมาะสมกบัวยั  วฒิุภาวะ  ความสนใจ  ความถนดั  และความสามารถของผูเ้รียน 
 ๓.  บูรณาการกบัชีวติจริง  ใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของผูเ้รียนตลอดชีวิต 
 ๔.  ใชก้ระบวนการกลุ่มในการจดัประสบการณ์เรียนรู้   ฝึกให้คิดวิเคราะห์   สร้างสรรคจิ์นตนาการ   
ท่ีเป็นประโยชน์และสัมพนัธ์กบัชีวติในแต่ละช่วงวยัอยา่งต่อเน่ือง 
 ๕.  จ  านวนสมาชิกเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรม 
 ๖.  มีการก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ๗ .  
ผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการ   มีครูเป็นท่ีปรึกษา   ถือเป็นหนา้ท่ีและงานประจ า   โดยค านึง 
ถึงความปลอดภยั 
 ๘. ยดึหลกัการมีส่วนร่วม   โดยเปิดโอกาสให้ครู   พ่อแม่   ผูป้กครอง   ชุมชน   องคก์ร   ทั้งภาครัฐ
และเอกชน   มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
 ๙.  มีการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม   ดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย   และสอดคลอ้งกบักิจกรรมอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง   โดยใหถื้อวา่เป็นเกณฑป์ระเมินผลการผา่นช่วงชั้นเรียน  
 
 
 



โครงสร้ำงและอตัรำของเวลำกำรจัดกจิกรรม 
 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ . ป.๕ ป.๖

๑ .   กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

๒ .   ลูกเสือ- เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐

๓ .   กิจกรรมชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

๔ .   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโ ยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

เวลาเ รียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เ รียน
ระดับประถมศึกษา

 
 
กำรด ำเนินกำรกจิกรรมพฒันำผู้เรียนโรงเรียนวดับำงไกรนอก 
 โรงเรียนวดับางไกรนอกจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง   ไดฝึ้กปฏิบติัจริงและคน้พบความถนดัของตนเอง   สามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม   มีทกัษะในการด าเนินงาน   ส่งเสริมให้มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์   สังคม   ศีลธรรม  จริยธรรม   ให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง   สามารถวางแผนชีวิตและ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม   แบ่งเป็น   ๓   ลักษณะ   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ไดแ้ก่   ๑) กิจกรรมแนะแนว    ๒)  กิจกรรมนกัเรียน   ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 
 ๑.   กิจกรรมแนะแนว   โรงเรียนวดับางไกรนอกไดจ้ดักิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและพฒันา
ผูเ้รียน   ดงัน้ี    
  ๑.๑   จดักิจกรรมเพื่อให้ครูไดรู้้จกัและช่วยเหลือผูเ้รียนมากข้ึน   โดยใช้กระบวนการทาง
จิตวทิยา   การจดับริการสนเทศ   โดยจดัให้มีเอกสารเพื่อใชส้ ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูเ้รียน   ดว้ยการสังเกต   
การสัมภาษณ์   การใชแ้บบสอบถาม   การเขียนประวติั   การพบผูป้กครองก่อนและระหวา่งเรียน   การเยี่ยม
บา้นนกัเรียน   การให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนในเร่ืองสุภาพจิต   เศรษฐกิจ   การจดัท าระเบียนสะสม   สมุด
รายงานประจ าตวันกัเรียน   และบตัรสุภาพ 
  ๑.๒   จดักิจกรรมพฒันาวุฒิภาวะทางอารมณ์   โดยท าแบบทดสอบเพื่อรู้จกัและเข้าใจ
ตนเอง   มีทกัษะในการตดัสินใจ   การปรับตวั   และการวางแผนเพื่อเลือกศึกษาต่อ   เลือกอาชีพ 
  ๑.๓   จดับริการให้ค  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   และรายกลุ่ม   ในด้านการศึกษา   
อาชีพ   และส่วนตวั   โยมีผูใ้หค้  าปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ   และมีความเช่ียวชาญในเร่ืองให้ค  าปรึกษา   ตลอดจนมี
หอ้งใหค้  าปรึกษาท่ีเหมาะสม 



   ๑.๓.๑ ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีประสบปัญหาดา้นการเงิน   โดยการให้ทุนการศึกษาแก่
ผูเ้รียน 
   ๑.๓.๑   ติดตามเก็บขอ้มูลของนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ๒.   กจิกรรมนักเรียน   ประกอบด้วย 
  ๒.๑   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี   ผูเ้รียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี    ๑-๖   ผูเ้รียนได้
อบรมวิชาลูกเสือ-เนตรนารี   เพื่อส่งเสริมระบอบการปกครองประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์เป็น
ประมุข   ส่งเสริมความสามคัคี   มีวนิยั   และการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม   โดยด าเนินการจดักิจกรรมตาม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 
 
 กจิกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี   ช้ันประถมศึกษำปีที ่  ๑-๓ 
 เปิดประชุมกอง   ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ    และจดักิจกรรมให้ศึกษา   วิเคราะห์
วางแผน   ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน   โดยเนน้ระบบหมู่   สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม        ปิดประชุมกองโดย
ใหผู้เ้รียนศึกษาและฝึกปฏิบติัในเร่ือง 
  ๑.   เตรียมลูกเสือส ารอง   นิยามเร่ืองเมาคลี   ประวติัการเร่ิมกิจกรรมลูกเสือส ารอง   การท า
ความเคารพเป็นหมู่ ( แกรนด์เฮาวล์ )   การท าความเคารพเป็นรายบุคคล   การจบัมือซ้าย   ระเบียบแถว
เบ้ืองตน้   ค  าปฏิญาณ   กฎ   และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
  ๒.   ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี   ๑   ๒ และ   ๓   อนามยั   ความสามารถเชิงทกัษะ   การ
ส ารวจ   การคน้หาธรรมชาติ   ความปลอดภยั    บริการ   ธง   และประเทศต่างๆ   การฝีมือ   กิจกรรม
กลางแจง้   การบนัเทิง    การผกูเง่ือน   ค  าปฏิญาณ   และกฎลูกเสือส ารอง 
 โดยใช้กระบวนการท างาน   กระบวนการแก้ปัญหา   กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการจดัการ   
กระบวนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   กระบวนการปฏิบติัทางลูกเสือ   กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 เพื่อให้มีความรู้   ความเขา้ใจกิจกรรมลูกเสือ   สามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณ   กฎ   และ  คติพจน์
ของลูกเสือส ารอง   มีนิสัยในการสังเกต   จดจ า   เช่ือฟัง   และพึ่งตนเอง    ซ่ือสัตยสุ์จริต     มีระเบียบวินยั   
และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น   บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์   รู้จกัท าการฝีมือ   พฒันากาย   จิตใจ   และ
ศีลธรรม    ทั้ งน้ีโดยไม่เก่ียวข้องกับลัทธิการเมืองใดๆ   สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
หมำยเหตุ -เม่ือผูเ้รียนผา่นการทดสอบในขอ้   ๑   แลว้   จะไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือส ารอง 
  -เมือผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมและผา่นการทดสอบแลว้   จะไดรั้บเคร่ืองหมายดาว 
 ดวงท่ี    ๑   ๒   และ   ๓   ตามล าดบั 



  -ส าหรับวชิาพิเศษ   ให้ใชข้อ้บงัคบัวิชาลูกเสือแห่งชาติ   วา่ดว้ยการปกครองหลกัสูตรและ
วชิาพิเศษลูกเสือส ารอง ( ฉบบัท่ี   ๑๐ ) พ.ศ.   ๒๕๒๒ 
 กจิกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี   ช้ันประถมศึกษำปีที ่  ๔-๖ 
 เปิดประชุมกอง   ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ    และจดักิจกรรมให้ศึกษา   วิเคราะห์
วางแผน   ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน   โดยเนน้ระบบหมู่   สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม        ปิดประชุมกองโดย
ใหผู้เ้รียนศึกษาและฝึกปฏิบติัในเร่ือง 
  ๑.   ลูกเสือตรี   ความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ   ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั   
กิจกรรมกลางแจง้   ระเบียบแถว 
  ๒.   ลูกเสือโท   การรู้จกัดูแลตนเอง   การช่วยเหลือผูอ่ื้น   การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   
ทกัษะในวชิาลูกเสือ   งานอดิเรกและเร่ืองท่ีน่าสนใจ   ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ   ระเบียบแถว 
  ๓.   ลูกเสือเอก   การพึ่งพาตนเอง   การบริการ   การผจญภยั   วชิาการของลูกเสือ   ระเบียบ
แถว    
 โดยใช้กระบวนการท างาน   กระบวนการแก้ปัญหา   กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการจดัการ   
กระบวนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   กระบวนการปฏิบติัทางลูกเสือ   กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 เพื่อให้มีความรู้   ความเขา้ใจกิจกรรมลูกเสือ   สามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณ   กฎ   และ  คติพจน์
ของลูกเสือส ารอง   มีนิสัยในการสังเกต   จดจ า   เช่ือฟัง   และพึ่งตนเอง    ซ่ือสัตยสุ์จริต     มีระเบียบวินยั   
และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น   บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์   รู้จกัท าการฝีมือ   พฒันากาย   จิตใจ   และ
ศีลธรรม    ทั้ งน้ีโดยไม่เก่ียวข้องกับลัทธิการเมืองใดๆ   สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
หมายเหตุ -เม่ือผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม   และผา่นการทดสอบแลว้    จะไดรั้บเคร่ืองหมาย 
 ลูกเสือตรี   ลูกเสือโท   ลูกเสือเอก   ตามล าดบั 
  ๒.๒   กิจกรรมชมรม   ผูเ้รียนสามารถเลือกเขา้เป็นสมาชิกชมรม   วางแผนการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน   โดยมีชมรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับเพศ   ว ัย   และความสนใจของผู ้เ รียน   
ประกอบดว้ยกิจกรรมดา้นคุณธรรม   จริยธรรม   วฒันธรรม   อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ส่งเสริมประชาธิปไตย   
ส่งเสริมการเรียนรู้   และค่ายวิชาการ   การศึกษาดูงาน   การฝึกปฏิบติั   การบรรยายพิเศษ   ดงัตวัอย่างพอ
สังเขปต่อไปน้ี 
  ๑.   กิจกรรมพฒันาวุฒิภาวะทางอารมณ์   ศีลธรรมและจริยธรรม   จดัสอนจริยธรรมใน
ห้องเรียน   จดัให้มีการปฏิบติักิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทั้งทางชาติ   ศาสนา   และพระมหากษตัริย ์  โดย
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทั้งในดา้นวฒันธรรม   ประเพณี   กีฬา   และศิลปะ 



  ๒.   กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิต   โดยผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการท างาน   และการแกปั้ญหาทุก
ขั้นตอน 
  ๓.   กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการท างาน   จดักิจกรรม   โดยผูเ้รียนมีโอกาสลงมือปฏิบติัจริง   
และฝึกทกัษะการจดัการ 
  ๔.   กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรม   โดยการจัดกิจกรรมสืบสาน
วฒันธรรมไทย    เช่น   ประเพณีไหวค้รู    
  ๕.   กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย   จัดให้มีการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการนกัเรียน   โดยให้น ากระบวนการประชาธิปไตยไปใช้ในการร่วมวางแผนด าเนินงานพฒันา
โรงเรียน 
  ๖.   กิจกรรมคนดีของสังคม   จดัให้มีการบรรยายให้ความรู้   เพื่อป้องกนัปัญหาโรคติดต่อ
ร้ายแรง   ปัญหายาเสพติด   ปัญหาวยัรุ่น   ใหค้วามรู้เพื่อปลูกฝังสภาพบุรุษ   สุภาพสตรี 
  ๗.   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   โดยจดัแหล่งเรียนรู้   ไดแ้ก่   หอ้งสมุด   ห้องปฏิบติัการ
วทิยาศาสตร์   หอ้งเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ๘.    กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยั   ใหบ้ริการหอ้งพยาบาล   มีบริการใหค้วามรู้แก่
ผูเ้รียน   เพื่อป้องกนัโรคระบาดอยา่งทนัเหตุการณ์ 
 ๓.   กจิกรรมเพือ่สังคมและสำธำรณะประโยชน์    เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดท้  าประโยชน์
ตามความสามารถ   ความถนดัและความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร   เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ   ความ
ดีงาม   ความเสียสละต่อสังคม   มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว   ชุมชนและสังคม   กิจกรรมส าคญั
ไดแ้ก่   กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์   กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม   กิจกรรมด ารงรักษาสืบสานศาสนา   ศิลปะ
และวฒันธรรม   กิจกรรมพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อสังคม 
 เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์จดัสรรเวลาใหผู้เ้รียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี   ๑-๖  จ านวน   ๖๐   ชัว่โมง   
( เฉล่ียปีละ   ๑๐   ชัว่โมง ) 
 การจดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี   ๑-๖   น าไปสอดแทรก
ในกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม   สอดแทรกในกิจกรรมชมรม   ทั้งน้ีการท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ใหผู้เ้รียนรายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมลงในสมุดบนัทึก   และมีผูรั้บรองผลการเขา้ร่วมกิจกรรมทุก
คร้ังกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



กำรพจิำรณำมอบหมำยผู้จัดกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 
 คณะครูทุกคนเป็นท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   ตามท่ีสถานศึกษามอบหมายโดย         มีบทบาท  
ดงัน้ี 
 ๑.   ปฐมนิเทศผูเ้ขา้เรียนใหเ้ขา้ใจเป้าหมาย   วธีิการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ๒.   เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
 ๓.ส่งเสริมจดัท าแผนงาน/โครงการ   โดยให้ผูเ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัท าแผนงาน
โครงการ   และปฏิทินปฏิบติังาน 
 ๔.   ประสานงาน   และอ านวยความสะดวกในดา้นทรัพยากรตามความเหมาะสม 
 ๕.   ใหค้  าปรึกษา   ดูแล   ติดตามการจดักิจกรรมผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามแผนดว้ยความเรียบร้อย   และ
ปลอดภยั 
 ๖.   ประเมินผลการเขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน 
 ๗.   สรุปและรายงานผลการจดักิจกรรมต่อหวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรของกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 

๑. ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง   เพื่อก าหนดนโยบาย 
๒. แต่งตั้งคณะท างาน 
๓. ส ารวจความสนใจของผูเ้รียนและความพร้อมของสถานศึกษา 
๔. ก าหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๕. วางแผนร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง   จดัท าแผนงานโครงการปฏิทินปฏิบติังาน 
๖. ปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด 
๗. นิเทศ   ติดตาม   และประเมินผล 
๘. สรุป   รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำรประเมินผลกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาให้ผูเ้รียนในทุกชั้นปีการศึกษา   เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ความสามารถของตนเองตามถนดั   และความสนใจให้เต็มศกัยภาพ   โดยมุ่งเน้นพฒันาองคร์วมของความ
เป็นมนุษยท์ั้งดา้นร่างกาย   สติปัญญา   อารมณ์   และสังคม 
โรงเรียนวดับำงไกรนอกมีแนวด ำเนินกำรประเมินกจิกรรมพฒันำผู้เรียน   ดังนี ้
 ๑.   การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  ๑.๑    ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียนตามจุดประสงคข์องแต่
ละกิจกรรม   โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการ
หลากหลายตามสภาพจริงอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลาของการจดักิจกรรม 
  ๑.๒   ผู ้รับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนเป็นไปตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดไวห้รือไม่ 
  ๑.๓   กิจกรรมใดตอ้งใชเ้วลาปฏิบติัตลอดปีเม่ือส้ินภาคเรียนแรก   ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมจดั
ให้มีการประเมินการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน   เพื่อสรุปความกา้วหนา้และสภาพของการปฏิบติักิจกรรม
ของผูเ้รียนระยะหน่ึงก่อน   เพื่อปรับปรุงแกไ้ขหรือส่งเสริมการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียนให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ    โดยจดัการประเมินตามจุดประสงค์ส าคญัของกิจกรรม   และน าผลการ
ประเมินนั้นไปรวมกบัผลการประเมินรวมกิจกรรมเม่ือส้ินปีการศึกษา 
 ๒.   การตดัสินการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  ๒.๑   การประเมินผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรม   ผูเ้รียนรับผิดชอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
แต่ละกิจกรรม   และและผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนตามจุดประสงคข์อง
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลาของกิจกรรม   โดยรวบรวมจากบนัทึกการ       เขา้ร่วมกิจกรรมและผล
การปฏิบติักิจกรรมและตดัสินผลของการเขา้ร่วมกิจกรรมเม่ือส้ินสุดระยะเวลาปฏิบติักิจกรรม 
  ๒.๒   การตดัสินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   ให้ประเมินและตดัสินเป็นราย
กิจกรรม   โดยพิจารณาจากผลการประเมินตามจุดประสงคส์ าคญัของกิจกรรมกบัเวลาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมและ
ตดัสินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด   และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น  และไม่ผา่น 
  ๒.๓   การแจง้ผลการประเมิน   เม่ือไดร้ะดบัการประเมินแลว้แจ้งให้ผูเ้รียนทราบโดยเร็ว   
และใหผู้เ้รียนท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินรับการซ่อมเสริมใหผ้า่นทุกๆกิจกรรม 
 
 
 
 
 



 

บทที ่  ๕ 
เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   จดัท าข้ึนภายใตก้รอบของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   บริบทของสภาพชุมชนและสังคม   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของสถานศึกษา   
เพื่อใช้จดัในการศึกษาเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว    ชุมชน   สังคม   ประเทศชาติ   
และพลเมืองโลก   จากมูลเหตุดงักล่าว   การวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
วดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   
๒๕๕๑   จึงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศกัราช   ๒๕๕๑  เป็นหลกัซ่ึงการด าเนินการในการวดัประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษา 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา   ดงัน้ี 

๑. ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานจ านวน   5,040   ชั่วโมง   และรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม
จ านวน   240   ชัว่โมง   และมีผลการประเมินรายวชิาพื้นฐานผา่นทุกรายวชิา 

๒. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินการอ่าน   คิดวเิคราะห์   และเขียน   ระดบั “ผา่น” ข้ึนไป 
๓. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมิน   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  ระดบั “ผา่น” ข้ึนไป 
๔. ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   และไดรั้บการตดัสินผลการเรียน “ผา่น” ทุกกิจกรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่  ๖ 
กำรวดัและประเมนิผลกำรเรียน 

ตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวดับำงไกรนอก 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   จดัท าข้ึนภายใตก้รอบของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   บริบทของสภาพชุมชนและสังคม   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของสถานศึกษา   
เพื่อใช้จดัในการศึกษาเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว    ชุมชน   สังคม   ประเทศชาติ   
และพลเมืองโลก   จากมูลเหตุดงักล่าว   การวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
วดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   
๒๕๕๑   จึงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศกัราช   ๒๕๕๑  เป็นหลกัซ่ึงการด าเนินการในการวดัประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษา
ไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินการ   ดงัต่อไปน้ี 

 กำรวดัและประเมนิผลกำรเรียนรู้ 
 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐานสองประการ   คือ   การ
ประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและผูต้ดัสินผลการเรียน   ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น   ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดั   เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้   
สะทอ้นสมรรถนะส าคญั   และคุณลกัษะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา   ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา   
และระดบัชาติ   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใช้ผลการ
ประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ   ความกา้วหน้า   และความส าเร็จทางการเรียนของ
ผูเ้รียนตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศกัยภาพ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   
๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   แบ่งออกเป็น   ๔   ระดบั   
ไดแ้ก่   ระดบัชั้นเรียน   ระดบัสถานศึกษา   ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา   และระดบัชาติ   มีรายละเอียด   ดงัน้ี 
 ๑.   กำรประเมินระดับช้ันเรียน   เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจดัการเรียนรู้   
ผูส้อนด าเนินการปกติและสม ่าเสมอ   ในการจดัการเรียนการสอน   ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่งหลากหลาย   
เช่น   การซกัถาม   การสังเกต   การตรวจการบา้น   การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน   แฟ้มสะสมงาน   การใช้
แบบทดสอบ    ฯลฯ   โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง   เพื่อนประเมิน
เพื่อน   ผูป้กครองร่วมประเมิน   ในกรณีท่ีไม่ผา่นตวัช้ีวดัใหมี้การสอนซ่อมเสริม 



 การประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการตรวจสอยวา่ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ในการเรียนรู้   อนั
เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่   และมากน้อยเพียงใด    มีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการ
พฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด    นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลให้ผูส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของ
ตนดว้ย   ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
 ๒.   กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ   เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตดัสินผลการ
เรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค   ผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์และเขียน   คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   นอกจากน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   
วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่   ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในดา้นใด   รวมทั้งสามารถน าผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียนในสถานศึกษามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ระดบัชาติ   ผลการประเมินระดบัสถานศึกษา
เป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย   หลกัสูตร   โครงการ   หรือวิธีการจดัการเรียนการสอน   
ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผูป้กครองและชุมชน 
 ๓.   กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา   ตามภารความรับผิดชอบ   สามารถด าเนินการโดย
ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา   
หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั   ในการด าเนินการจดัสอบ   นอกจากน้ียงัไดจ้ากการตรวจสอบ
ทบทวนขอ้มูลจาการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔.   กำรประเมินระดับชำติ   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน   สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๓   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๖   เข้ารับการประเมิน   ผลการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดบัต่างๆเพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา   ตลอดจนเป็นขอ้มูล
สนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ 
 ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่างๆขา้งตน้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรงการสอบทบทวน
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน   ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
ปรับปรุงแก้ไข   ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพบนพื้นฐานความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ   ได้แก่   กลุ่มผูเ้รียนทัว่ไป   กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ   กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า   กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและ
พฤติกรรม   กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน   กลุ่มท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม   กลุ่มพิการทางร่างกาย
และสติปัญญา   เป็นตน้   ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือ
ผูเ้รียนไดท้นัท่วงที   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรับการพฒันาและประสบความส าเร็จในการเรียน 



 สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการสถานศึกษา   จะต้องจดัท าระเบียบว่าด้วยการวดัและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็น
ขอ้ก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั 

เกณฑ์กำรวดัและประเมนิผลกำรเรียน 
 ๑.   กำรตัดสิน   กำรให้ระดับและกำรรำยงำนผลกำรเรียน 

  ๑.๑   กำรตัดสินผลกำรเรียน 

  ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้   การอ่าน   คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์   และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น   ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคน
เป็นหลกั   และเก็บขอ้มูลของผูทุ้กดา้นอยา่งสม ่าเสมอ   และต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน   รวมทั้งสอนซ่อม
เสริมใหพ้ฒันาจนเตม็ศกัยภาพและตอ้งผา่นเกณฑ ์   ดงัน้ี    

๑) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ   ๘๐   ของเวลาเรียนทั้งหมด 
๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั   และผา่นเกณฑร้์อยละ   ๗๐ 
๓) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนผา่นเกณฑพ์ื้นฐานทุกรายวชิา 
๔) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน   และมีผลการเรียนผา่นเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด    ใน

การอ่าน   คิดวิเคราะห์และเขียน   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์   และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

 การพิจารณาเล่ือนชั้น   ถ้าผูเ้รียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย   และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า   
สามารถพฒันาและสอบซ่อมเสริมได ้  ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีผ่อนผนัให้ได้เล่ือนชั้นได ้  แต่
หากผูเ้รียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก   และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน
สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซ ้ าชั้นได ้          ทั้งน้ีใหค้  านึงถึง 
วฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  ๑.๒   กำรให้ระดับผลกำรเรียน 
  ในการตดัสินใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชา   สถานศึกษาสามารถให้ระดบัผลการเรียนหรือ
ระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียน   เป็นระบบตวัเลขแสดงระดบัผลการเรียนเป็น   ๘   ระดบั 
 การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์และเขียน   คุณลักษณะอนัพึงประสงค์นั้นให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น   ดีเยีย่ม   ดี   และผา่น 
 การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   จะต้องพิจารณาทั้ งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม   การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานผูเ้รียน   ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด   และให้ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น   และ
ไม่ผา่น 
  ๑.๓   กำรรำยงำนผลกำรเรียน   



  การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผูป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน   ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัท าเอกสารรายงานให้ผูป้กครองทราบภาค
เรียนละ   ๑   คร้ัง 
 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบติังานของผูเ้รียนท่ีสะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.   เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับจบการศึกษา   ระดับ
ประถมศึกษา 

๑) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน   และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ี
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

๒) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน   ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์    และเขียนในระดบัผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๔) ผุเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๕) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

เอกสำรหลกัฐำนกำรศึกษำ 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสาระส าคญัท่ีบนัทึกผลการเรียน   ขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่างๆแบ่งออกเป็น    ๒  ประเภท   ดงัน้ี 

๑.   เอกสำรหลกัฐำนกำรศึกษำทีก่ระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
  ๑.๑   ระเบียนแสดงผลกำรเรียน   เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผูเ้รียนตามรายวิชา   ผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์และเขียน   ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องสถานศึกษา   และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   สถานศึกษาจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลและ
ออกเอกสารน้ีใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล   เม่ือจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๖ ) หรือ
เม่ือลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 
  ๑.๒   ประกำศนียบัตร   เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศกัด์ิและสิทธิของผูจ้บ
การศึกษา   ท่ีสถานศึกษาให้ไวแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั   และผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑.๓.   แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   เป็นเอกสารอนุมติัการจบหลักสูตรโดยบนัทึก
รายช่ือและขอ้มูลของผูจ้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๖) 



 ๒.   เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนเพื่อบนัทึกพฒันาการ   ผลการเรียนรู้และขอ้มูลส าคญั   เก่ียวกบั
ผูเ้รียน   เช่น   แบบรายงานประจ าตวันกัเรียน   แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา   ระเบียนสะสม   ใน
รับรองผลการเรียน   และเอกสารอ่ืนๆ    ตามวตัถุประสงคข์องการน าเอกสารไปใช้ 
  ๒.๑    แบบบันทกึผลกำรเรียนประจ ำรำยวิชำ  เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึน   เพื่อให้ครูผูส้อนใช้
บนัทึกพฒันาการ   ผลการเรียนรู้   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  และการอ่าน  คิด
วเิคราะห์และเขียน   ส าหรับการพิจารณาผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นรายห้องเรียน   เอกสารบนัทึกผลการ
เรียนประจ ารายวชิาน าไปใชป้ระโยชน์   ดงัน้ี 
   -ใชบ้นัทึกพฒันาการ   ผลการเรียนรู้   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  การอ่าน   คิด
วเิคราะห์และเขียน   และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของผูเ้รียนแต่ละรายวชิา 
   -ใช้เป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบ   รายงาน   รับรองขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการ
และผลการเรียนของผูเ้รียน 
  ๒.๒   แบบรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน   เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อบนัทึกขอ้มูลผลการ
เรียนรายวิชา   และพฒันาการดา้นต่างๆของผูเ้รียนแต่ละคน   ตามเกณฑ์การตดัสินการผ่านระดบัชั้นของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   รวมทั้งขอ้มูลดา้นอ่ืนๆของผูเ้รียนท่ีบา้นและสถานศึกษา   โดย
จดัท าเป็นเอกสารรายบุคคลเพื่อใชส้ าหรับส่ือสารให้ผูป้กครองของนกัเรียนแต่ละคนไดท้ราบผลการเรียน   
และพฒันาการดา้นต่างๆของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง   แบบรายงานประจ าตวันกัเรียนน าไปใชป้ระโยชน์   ดงัน้ี 
   -รายงานผลการเรียน    ความประพฤติ   และพฒันาการของผูเ้รียนให้ผูป้กครองได้
ทราบ 
   -ใช้เป็นเอกสารส่ือสาร   ประสานงาน   เพื่อความร่วมมือในการพฒันาและ
ปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียน 
   -เป็นเอกสารหลกัฐานส าหรับตรวจสอบ   ยืนยนั   และรับรองผลการเรียนและ
พฒันาการต่างๆของผูเ้รียน 
  ๒.๓   ระเบียนสะสม   เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อบนัทึกเก่ียวกบัพฒันาการของผูเ้รียนใน
ด้านต่างๆเป็นรายบุคคล   โดยจะบนัทึกข้อมูลของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง   ตลอดช่วงเวลาการศึกษาตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   พุทธศกัราช   ๒๕๕๓   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   สามารถน าไปใชป้ระโยชน์   ดงัน้ี 
   -ใชเ้ป็นขอ้มูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ้รียน 
   -ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาปรับปรุงบุคลิกภาพ   ผลการเรียนและการปรับตวัของ
ผูเ้รียน 
   -ใช้ติดต่อส่ือสาร   รายงานพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนระหว่างสถานศึกษากับ
ผูป้กครอง 



   -เป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบ    รับรอง   และยนืยนัคุณสมบติัของผูเ้รียน 
  ๒.๔   ใบรับรองผลกำรเรียน   เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึน   เพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับรับรอง
ความเป็นนกัเรียนหรือผลการเรียนของผุเ้รียนเป็นการชัว่คราวตามท่ีผูเ้รียนร้องขอ   ทั้งกรณีท่ีผูเ้รียนก าลงั
ศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาและเม่ือจบการศึกษาไปแลว้น าไปใชป้ระโยชน์   ดงัน้ี 
   -รับรองความนกัเรียนของสถานศึกษาท่ีเรียนหรือเคยเรียน 
   -รับรองแสดงความรู้   วฒิุการศึกษาของผูเ้รียน 
   -ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัของผูเ้รียนในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ    สมคัรเขา้
ท างาน   หรือเม่ือมีกรณีอ่ืนใดท่ีผูเ้รียนแสดงคุณสมบติัเก่ียวกบัวุฒิความรู้   หรือสถานะการเป็นผูเ้รียนของ
ตน 
   -เป็นหลกัฐานส าหรับการตรวจสอบ   รับรอง   ยืนยนัการใชสิ้ทธิความเป็นผูเ้รียน   
หรือการไดรั้บรองจากสถานศึกษา 

กำรเทยีบโอนผลกำรเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนในกรณีต่างๆ   ไดแ้ก่   การยา้ยสถานศึกษา   
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา   การยา้ยหลกัสูตร   การออกกลางคนั   และการขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ   
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ   นอกจากน้ียงัสามารถเทียบโอนความรู้   ทกัษะ   
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ   เช่น   สถานประกอบการ   สถาบนัศาสนา   สถาบนัการฝึกอบรม
อาชีพ   การจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก   หรือต้นภาคเรียนแรกท่ี
สถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน   ทั้งน้ีผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเน่ืองใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยา่งนอ้ย   ๑   ภาคเรียน   โดยโรงเรียนวดับางไกรนอกพิจารณาด าเนินการ   ดงัน้ี 
 ๑.   พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา   ซ่ึงจะให้ขอ้มูลแสดงความรู้   ความสารถของผูเ้รียนในดา้น
ต่างๆ 
 ๒.   พิจารณาจากความรู้    ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง   การทดสอบ   การสัมภาษณ์ 
 ๓.   พิจารณาความสามารถ   และการปฏิบติัจริง 
 ๔.   ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหวา่งเรียน   ผูเ้รียนสามารถแจง้ความจ านงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน
สถานศึกษา/สถานประกอบการอ่ืน   แลว้น ามาเทียบโอนได ้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและวชิาการของโรงเรียนวดับางไกรนอก 
 ๕.   การเทียบโอนผลการเรียนให้คณะกรรมการการเทียบโอนโรงเรียนวดับางไกรนอก   จ  านวน   
๕   คน   เป็นผูด้  าเนินการ 
 ๖.   การเทียบโอนใหด้ าเนินการดงัน้ี 



  ๖.๑   กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน   ให้น าตัวช้ีวดัรายวิชา/
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั-จุดประสงค์/เน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๖๐   
ทาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหร้ะดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีรับเทียบโอน 
  ๖.๒   กรณีการเทียบโอนความรู้   ทักษะและประสบการณ์   ให้พิจารณาจากเอกสาร
หลกัฐาน   โดยให้มีการประเมินดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย    และให้ระดบัผลให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ี
รับเทียบโอน 
  ๖.๓    กรณีเทียบโอนท่ีผูเ้รียนเขา้โครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ   ให้ด าเนินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองหลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน 
  ทั้งน้ีวิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ   
แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่  ๗ 
กำรบริหำรจัดกำร 

หลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวดับำงไกรนอก 
กำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวดับำงไกรนอก 
 กระบวนการในการบริหารจดัการน าหลกัสูตรไปใชถื้อวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัเป็นอย่างมากท่ีจะช่วย
สนับสนุนส่งเสริมให้การใช้หลกัสูตรของสถานศึกษาบรรลุผลสูงสุด   ดงันั้นสถานศึกษาจึงได้ก าหนด
แผนการบริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษาข้ึน   เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาในทุกๆส่วน   และทุกระดบั   เกิดความรู้   ความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดหมายของหลกัสูตร   การ
พฒันาการเรียนการสอน   การนิเทศการศึกษา ของ  การบริหารหลกัสูตร   การประเมินผล   และแนวทาง
ปฏิบัติของสถานศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการให้สอดคล้อง   และเหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
หลักสูตรสถานศึกษา   ส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนวดับางไกรนอก   
ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการไว ้  ๓   ขั้นตอน             ๗   ภารกิจ   ดงัน้ี 
 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
ขั้นตอนที ่  ๑   กำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำ 
 ภำรกจิที ่  ๑   การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
 ๑.๑   สร้างความตระหนกัให้แก่บุคลากร   ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษา   ผูบ้ริหาร   
ผูส้อน   ผูป้กครอง   ชุมชน   นกัเรียน   ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ห็นความส าคญั   ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนับริหาร
จดัการหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑ .๒   แต่งตั้ งคณะกรรมการ   และคณะอนุกรรมการของสถานศึกษาตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ   วา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ.   
๒๕๕๓ 
 ๑.๓   ประชาสัมพนัธ์ให้นกัเรียน   ผูป้กครอง   ชุมชน   หน่วยงาน   องคก์รในชุมชนทุกฝ่ายได้
รับทราบและความร่วมมือในการบริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 ๑.๔   จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
 ๑.๕   จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (ธรรมนูญสถานศึกษา) 
 ๑.๖   พฒันาบุคลากรของสถานศึกษาใหมี้ความรู้   ความเขา้ใจ   และสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ
จดัท าสาสระของหลกัสูตรสถานศึกษา 
 
 
 



ขั้นตอนที ่  ๒   กำรด ำเนินกำรจัดท ำสำระของหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
 ภำรกจิที ่  ๒   จดัท าสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๑   ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๒.๒   ก าหนดปรัชญา   และเป้าหมายของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๓   ก าหนดโครงสร้างของหลกัสูตรแต่ละรายชั้น   และจดัสัดส่วนเวลาเรียน 
 ๒.๔   ก าหนดตวัช้ีวดั   และสาระการเรียนรู้ของกลุ่มวชิา 
 ๒.๕   ก าหนดสาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ๒.๖   ก าหนดส่ือการเรียนรู้ 
 ๒.๗   ก าหนดการวดัและประเมินผล 
 ภำรกจิที ่  ๓   การวางแผนบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ๓.๑   การบริหารจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๓.๒   การบริหารจดัการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ๓.๓   การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้   และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ภำรกจิที ่  ๔   ปฏิบติัการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรตามภารกิจท่ี   ๒   และภารกิจท่ี   ๓   ท่ีก าหนดไว ้
ขั้นตอนที ่  ๓   กำรนิเทศ   ก ำกบั   ติดตำม   ประเมินผล   และรำยงำน 
 ภำรกจิที ่  ๕   การนิเทศ   ก ากบั   ติดตาม   ประเมินผล 
 ๕.๑   การนิเทศ   ก ากับ   ติดตาม   ประเมินผลการบริหารหลกัสูตร   และงานวิชาการภายใน
สถานศึกษา 
 ๕.๒   การนิเทศ   ก ากบั   ติดตาม   ประเมินผลการบริหารหลกัสูตร   และงานวิชาการภายนอก
สถานศึกษา 
 ภำรกจิที ่  ๖   สรุปผลการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 ๖.๑   สถานศึกษาสรุปผลการด าเนินการ   และเขียนรายงาน 
 ๖.๒   สรุปผลการด าเนินงานรูปแบบบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ภำรกจิที ่  ๗   ปรับปรุง   และพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร 
 ๗.๑   สถานศึกษาน าผลการด าเนินการ   ปัญหา   และขอ้เสนอแนะต่างๆมาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การวางแผนปรับปรุง   และพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 ๗.๒   สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุง   และพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร   เพื่อให้
เกิดประโยชน์มากข้ึน 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


