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การ 

                   

ค าอธบิายรายวชิา 

เนือ้หาของวชิาภาและวฒันธรรมไทยในระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 (Grade 4) มุง่สรา้ง

ความเขา้ใจในเรือ่งความส าคัญของชมุชน ชวีติ ความเป็นอยู ่ภาษาและศาสนา ของคนในชมุ เพือ่ให ้

นักเรยีนไดม้แีนวความคดิในการด าเนนิชวีติและปฏบิัตตินอยา่งมมีารยาทตามประเพณีและ

วฒันธรรมในครอบครัว ทอ้งถิน่ สงัคม และอยูร่ว่มกันอยา่งสนัตสิขุ เรยีนเรือ่งความส าคัญของแมน่ ้า

ล าคลอง รวมทัง้ประเพณทีีเ่กีย่วกับแมน่ ้า การอา่นปฏทินิ สรุยิคต ิและจันทรคต ิเพือ่รูจั้กการอนุรักษ์

ทรัพยากร สิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ เรยีนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกับเพลงพืน้บา้น เพลงกลอ่มเด็ก นทิาน

พืน้บา้น และนทิานคตธิรรม เพือ่ใหซ้าบซึง้ในภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ความเชือ่และคตนิยิม รับอรรถรส

ทางภาษาเพลง และมนีสิยัรักการอา่น ใชก้ระบวนการฟัง พดู การเลา่ขา่ว น าเสนอขอ้เท็จจรงิและ

ความคดิเห็น การอา่นบทรอ้ยแกว้ บทรอ้ยกรอง ท านองเสนาะ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ฝึกทักษะการเขยีน

แผนภาพโครงเรือ่ง แผนภาพความคดิ เรยีงความ ยอ่ความ บทรอ้ยกรองประเภทกลอนหก 

นักเรยีนเรยีนรูค้วามส าคัญของสถาบันพระมหากษัตรยิใ์นสงัคมไทย และวฒันธรรมตาม

ระบอบประชาธปิไตย เพือ่ปลกูฝังความเขา้ใจในบทบาทของพระมหากษัตรยิใ์นฐานะทีท่รงเป็นศนูย์

จติใจของประชาชนในชาต ิ รูส้ทิธพิืน้ฐานของเด็กทีพ่งึไดรั้บตามกฎหมาย เพือ่เห็นคณุคา่ของการ

เป็นพลเมอืงทีด่ ี เขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องผูแ้ทนนักเรยีนตามวถิปีระชาธปิไตย ในฐานะสมาชกิทีด่ ี

ของสงัคม 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สาระที ่1 การอา่น 

ท1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้ง

ความรูแ้ละความคดิ เพือ่น าไปใช ้

ตัดสนิใจแกปั้ญหาในการด าเนนิชวีติ 

และมนีสิยัรักการอา่น 

 

1.อา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรองไดถ้กูตอ้ง  

2.อธบิายความหมายของค า ประโยค และส านวน จากเรือ่งทีอ่า่น  

3.อา่นเรือ่งสัน้ๆ ตามเวลาทีก่ าหนดและตอบค าถามจากเรือ่งทีอ่า่น  

4.ตัง้ค าถาม/ตอบค าถามเชงิเหตผุล ล าดับ คาดคะเนเหตกุารณ์จาก

เรือ่งทีอ่า่น  

5.ระบขุอ้คดิจากเรือ่งทีอ่า่นเพือ่น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั  

6.มมีารยาทและนสิยัรักการอา่น  

สาระท2ี การเขยีน 

ท2.1 ใชก้ระบวนการเขยีน เขยีน

สือ่สาร เขยีนเรยีงความ ยอ่ความ 

และเขยีนเรือ่งราวในรปูแบบตา่ง ๆ 

เขยีนรายงานขอ้มลูสารสนเทศ และ

รายงานการศกึษาคน้ควา้อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

1.เขยีนดว้ยลายมอืทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์และวตัถปุระสงคเ์พือ่

การสือ่สาร  

2.เขยีนแผนภาพโครงเรือ่งและแผนภาพความคดิเพือ่ใชพั้ฒนางาน

เขยีน  

3.เขยีนเลา่บรรยาย หรอืแสดงความคดิเห็นโดยความคดิหลกั และ

รายละเอยีดสนับสนุน  

4.ใชค้ าศัพทท์ีห่ลากหลายและเริม่ใชค้ าชนดิตา่ง ๆ เพือ่ใหป้ระโยค

น่าสนใจและมคีวามหมายชดัเจนยิง่ข ึน้แมบ้างครัง้ยังไมถ่กูตอ้งนัก  

5.ตรวจแกไ้ขงานเขยีนของตนเองใหส้ะกดถกูตอ้ง  

6.มมีารยาทและนสิยัรักการเขยีน  

สาระท ี3 การฟงั การด ูและการพดู 

ท.3.1  สามารถเลอืกฟังและดอูยา่ง

มวีจิารณญาณและพดูแสดงความรู ้

ความคดิ ความ รูส้กึในโอกาสตา่ง ๆ 

อยา่งมวีจิารณญาณและ สรา้งสรรค ์

1.เขา้ใจเรือ่งทีเ่ป็นความรูแ้ละความบันเทงิจากการฟังและการด ู 

2.พดูสรปุความจากการฟังและด ู 

3.จ าแนกขอ้เท็จจรงิและขอ้คดิเห็นจากเรือ่งทีฟั่งและด ู     

4.ตัง้ค าถามและตอบค าถามเชงิเหตผุลจากเรือ่งทีฟั่งและด ู 

5พดูแสดงความรู ้ความคดิเห็น และความรูส้กึเกีย่วกับเรือ่งทีฟั่งและ

ด ู 

6.พดูสือ่สารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถปุระสงค ์  



7.พดูน าเสนอผลงานอยา่งงา่ย  

8.มมีารยาทในการฟัง การด ูและการพดู  

สาระท ี4 หลกัการใชภ้าษาไทย 

ท.4.1  เขา้ใจธรรมชาตขิองภาษา

และหลักภาษาไทยการเปลีย่นแปลง 

ของภาษาและพลังของภาษาภมูิ

ปัญญาและรักษาภาษาไทยไวเ้ป็น

สมบัตขิองชาต ิ

1.สะกดค าและบอกความ หมายของค าในบรบิทตา่ง ๆ  

2.ระบชุนดิและหนา้ทีข่องค าในประโยค  

3.แตง่ประโยคไดถ้กูตอ้งตามหลักภาษา ตรงตามเจตนา และบรบิท  

4.ใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมายของค า  

5.รูจั้กส านวน  

6.รูจั้กบทรอ้ยกรองงา่ยๆ  

7.ใชภ้าษาในการสือ่สารไดเ้หมาะสมกับกาลเทศะ  

สาระที ่5 วรรณคดแีละวรรณกรรม 

ท.5.1 เขา้ใจและแสดงความคดิเห็น

วจิารณ์วรรณคดแีละวรรณกรรมไทย

อยา่งเห็นคณุคา่และน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 

 

1.เลา่และสรปุเรือ่งหลังจากการอา่นหรอืฟังวรรณคดแีละวรรณกรรม

ทีเ่หมาะสมกับวยั 

2.ระบแุละอธบิายขอ้คดิจากการอา่นหรอืการฟังวรรณคดแีละ

วรรณกรรมทีเ่หมาะสมกับวยัเพือ่น าไปใชใ้นชวีติจรงิ  

3.รูจั้กบทอาขยานและเพลงพืน้บา้นประเภทตา่ง ๆ ทีเ่หมาะสมกับวยั

และบรบิท  

4.แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับวรรณคดหีรอืวรรณกรรมทีอ่า่น 

ตอนที ่1 ศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม 

ส.1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวตั ิ

ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพทุธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนับ

ถอืและศาสนาอืน่ มศีรัทธาทีถ่กูตอ้ง 

ยดึมั่น และปฏบิัตติามหลกัจรยิธรรม 

เพือ่อยูร่ว่มกันอยา่งสนัตสิขุ 

1.อธบิายหลักธรรม และปฏบิัตตินตามหลกัธรรมของศาสนาทีต่นนับ

ถอืหรอืหลักคณุธรรมจรยิธรรม เพือ่การพัฒนาตนเองและสิง่แวดลอ้ม  

2.ภาคภมูใิจในการท าความดขีองตนเองและชืน่ชนการท าความดี

ของบคุคลในครอบครัว โรงเรยีน ชมุชน และระดับประเทศ ตามหลกั

ศาสนาทีต่นนับถอืหรอืหลกัคณุธรรมจรยิธรรม พรอ้มทัง้บอกแนว

ปฏบิัตใินการด าเนนิชวีติ  

3.วเิคราะหค์วามส าคัญของพทุธศาสนาและศาสนาทีต่นนับถอืใน

ฐานะทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมและหลักในการพัฒนาชาตไิทย  

4.อธบิายลักษณะส าคัญของศาสนพธิ ีพธิกีรรมตา่ง ๆ ในประเทศ

ไทย และปฏบิัตตินไดอ้ยา่งเหมาะสมเมือ่ตอ้งเขา้ร่วมพธิ ี

  



ก. ภมูศิาสตรไ์ทย 

ส.5.2 เขา้ใจปฏสิมัพันธร์ะหวา่ง

มนุษยก์ับสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพของประเทศไทยที่

กอ่ใหเ้กดิการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม มี

จติส านกึอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิง่แวดลอ้ม เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 

1.อธบิายเกีย่วกับ ทรัพยากรธรรมชาตใินประเทศ ไทย ไดแ้ก ่ สตัว์

และพชื แรธ่าต ุภมูทัิศน ์ฯลฯ  

2.ระบลุักษณะส าคัญทาง กายภาพและสภาพภมูศิาสตรข์อง จังหวดั

ตนเอง  ภมูภิาค และ ประเทศไทยและความสมัพันธก์ับ การประกอบ

อาชพีและการ ด าเนนิชวีติ  

3.อธบิายการเปลีย่นแปลงสภาพ ธรรมชาตใินระดับจังหวดั ระดับ 

ภมูภิาค หรอืระดับประเทศไทย  จากอดตีถงึปัจจบุนั และผลที ่

เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงนัน้  น าเสนอตัวอยา่งทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น 

ผลจากการท าลายสภาพแวดลอ้ม และเสนอแนะในการรักษา 

สภาพแวดลอ้ม ในระดับจังหวดั ระดับภมูภิาค หรอืระดับประเทศ  

4.บอก อธบิาย  เปรยีบเทยีบความ คลา้ยคลงึและความแตกตา่งทาง 

กายภาพ  ทางสงัคม และวฒันธรรม ระหวา่งประเทศไทยกับประเทศ

สมาชกิ ในกลุม่อาเซยีน  

ข.ประวตัศิาสตรไ์ทย 

ส 4.1 เขา้ใจความหมาย 

ความส าคัญของเวลาและยคุสมัย

ทางประวตัศิาสตร ์สามารถใชว้ธิกีาร

ทางประวตัศิาสตรม์าวเิคราะหเ์หตุ

กาลตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ 

1.บอกวนั เดอืน ปี และการนับชว่งเวลาตามปฏทินิทีใ่ชใ้นอดตี 

ปัจจบุัน และอนาคต  

2.เรยีงล าดับเหตกุารณ์ในชวีติประจ าวนัตามวนัเวลาทีเ่กดิขึน้ 

3.บอกประวตัคิวามเป็นมาของตนและครอบครัวโดยสอบถาม

ผูเ้กีย่วขอ้ง  

ส 4.2 เขา้ใจพัฒนาการของสงัคมใน

ทอ้งถิน่ ชมุชน ภมูภิาคและชาตไิทย

จากอดตีจนถงึปัจจบุัน  ในดา้น 

ความสมัพันธแ์ละการเปลีย่นแปลง

ของเหตกุารณ์อยา่งตอ่เนือ่ง 

ตระหนักถงึความส าคัญ  และ

สามารถ วเิคราะหผ์ลกระทบที่

เกดิขึน้ 

1.อธบิายความหมาย และความส าคัญของสญัลักษณ์ส าคัญของชาติ

ไทยและปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้ง  

2.อธบิายพัฒนาการของอาณาจักร สมัยสโุขทัย  อยธุยา ธนบรุ ีและ 

รัตนโกสนิทร ์และปัจจัยทีส่ง่เสรมิความเจรญิรุง่เรอืงดา้นตา่ง ๆ 

โดยสงัเขป  

3.ตระหนัก เห็นคณุคา่ และ แสดงออกถงึความซาบซึง้  ใน บทบาท

ของพระมหากษัตรยิใ์นฐานะ ผูน้ าการเปลีย่นแปลงและการพัฒนา 

ในแตล่ะยคุสมัย ทัง้สมัยสโุขทัย อยธุยา ธนบรุ ีและรัตนโกสนิทร ์

4.อธบิายภมูปัิญญาไทยทีส่ าคัญ สมัยสโุขทัย อยธุยา ธนบรุ ีและ 

รัตนโกสนิทรท์ีน่่าภาคภมูใิจและควร คา่แกก่ารอนุรักษ์ 

5.บอกประวตัแิละผลงานของบคุคล ส าคัญสมัยสโุขทัย  อยธุยา 

ธนบรุ ีและรัตนโกสนิทร ์ 



ส.4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติ

ไทย วฒันธรรม  ภมูปัิญญาไทย  มี

ความรัก  ความภมูใิจและธ ารงความ 

เป็นไทย 

 

1.อธบิายความหมาย และความส าคัญของสญัลักษณ์ส าคัญของชาติ

ไทยและปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้ง  

2.อธบิายพัฒนาการของอาณาจักร สมัยสโุขทัย  อยธุยา ธนบรุ ีและ 

รัตนโกสนิทร ์และปัจจัยทีส่ง่เสรมิความเจรญิรุง่เรอืงดา้นตา่ง ๆ 

โดยสงัเขป  

3.ตระหนัก เห็นคณุคา่ และ แสดงออกถงึความซาบซึง้  ใน บทบาท

ของพระมหากษัตรยิใ์นฐานะ ผูน้ าการเปลีย่นแปลงและการพัฒนา 

ในแตล่ะยคุสมัย ทัง้สมัยสโุขทัย อยธุยา ธนบรุ ีและรัตนโกสนิทร ์

4.อธบิายภมูปัิญญาไทยทีส่ าคัญ สมัยสโุขทัย อยธุยา ธนบรุ ีและ 

รัตนโกสนิทรท์ีน่่าภาคภมูใิจและควร คา่แกก่ารอนุรักษ์ 

5.บอกประวตัแิละผลงานของบคุคล ส าคัญสมัยสโุขทัย  อยธุยา 

ธนบรุ ีและรัตนโกสนิทร ์ 

 

 

ค.หนา้ทีพ่ลเมอืง 

ส.2.1  เขา้ใจและปฏบิัตติาม

ประเพณีและวฒันธรรมไทย  ด ารง 

ชวีติอยูร่ว่ม กันในสงัคมไทยและ

สงัคมโลกอยา่งสนัตสิขุ 

1.บอกประโยชนแ์ละปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม  

2.ปฏบิัตตินอยา่งมมีารยาท ตามประเพณีและวฒันธรรมไทยใน

ชวีติประจ าวนั  

ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมอืงการ

ปกครองในสงัคมปัจจบุัน  ยดึมั่น  

ศรัทธา  และธ ารงรักษาไวซ้ ึง่การ 

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ ์ทรงเป็นประมขุ 

1.ใชว้ธิกีารแบบ ประชาธปิไตยในการพจิารณา ตัดสนิใจรว่มกันและ

ด าเนนิการในเรือ่งตา่งๆ ในชัน้เรยีน  

2.แสดงออกถงึความ ภาคภมูใิจในความเป็นคนไทย และผสมผสาน

คณุลักษณะทีด่ ีงามของวฒันธรมไทยและ วฒันธรรมอืน่ๆทีเ่รยีนรู ้

จาก การมปีฏสิมัพันธใ์นสงัคม นานาชาต ิ 

3.เปรยีบเทยีบโครงสรา้ง ความสมัพันธใ์นครอบครัว และในโรงเรยีน 

สทิธหินา้ทีข่องสมาชกิ และสิง่ทีช่ว่ยให ้การอยูร่ว่มกันเป็นไปดว้ยดี

กับโครงสรา้งการปกครองของประเทศไทยทัง้สว่นกลาง และการ

ปกครองสว่นทอ้งถิน่  สทิธหินา้ทีข่องแตล่ะฝ่ายและสิง่ทีช่ว่ยให ้

ประเทศไทยม ีความรม่เย็นและเจรญิกา้วหนา้   



4.อธบิายอ านาจอธปิไตย (นติบิัญญัต ิบรหิาร และตลุา การ) และ

ความส าคัญของ ระบอบประชาธปิไตยตอ่การพัฒนาประเทศ และ

อภปิราย บทบาทความส าคัญในการใช ้สทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ตาม

ระบอบประชาธปิไตย  

5.ตระหนักถงึความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตรยิใ์นการ 

ปกครองของประเทศไทยตามระบอบประชาธปิไตยอันม ี

พระมหากษัตรยิท์รงเป็น ประมขุ  และยกตัวอยา่ง พระราชด ารแิละ

พระราชกรณียกจิในการแกปั้ญหา วกิฤตกิารณ์และการพัฒนา

ประเทศ  

6.น าเสนอกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับตนเองในชวีติประจ าวนั เชน่ 

ทะเบยีน บา้น สทิธเิด็ก  กฎหมาย จราจร เป็นตน้ ในรปูแบบตา่ง ๆ  

7.แยกแยะขอ้เท็จจรงิกับ ความคดิเห็นทีป่รากฏในสือ่ตา่ง ๆเกีย่วกับ

เหตกุารณ์ บา้นเมอืง วเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิขึน้และเสนอแนะแนวทาง

ในการแกปั้ญหา  

ก.ศลิปะไทย 

สาระที ่1 ทศันศลิป์ 

ศ.1.2 เขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่ง

ทัศนศลิป์ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย 

และวฒันธรรมไทยเห็นคณุคา่งาน

ทัศศลิป์ทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่และภมูปัิญญา

ไทย 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย และ

การละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/ หรอืภายนอกโรงเรยีน  

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย  

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึคดิของ

ตนเอง การแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และ/หรอื การเป็นตัวแทน

ของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของโรงเรยีนนานาชาต ิ 

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความคดิเห็น

เกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่ง ๆ  

สาระที ่2 ดนตร ี

ศ.2.2 เขา้ใจความ สมัพันธร์ะหวา่ง

ดนตรไีทย ประวตัศิาสตรไ์ทย และ

วฒันธรรมไทย เห็นคณุคา่งานทัศ

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทยการเลน่ของเด็กไทยและ

การละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/ หรอืภายนอกโรงเรยีน  

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย 



ศลิป์ทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ และภมูปัิญญาไทย 

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึคดิของ

ตนเอง การแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และ/ หรอืการเป็นตัวแทน

ของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของโรงเรยีนนานาชาต ิ 

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความคดิเห็น

เกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่ง ๆ  

สาระที ่3 นาฏศลิป์ 

ศ.3.2 เขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่ง

นาฏศลิป์ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย 

และวฒันธรรมไทย เห็นคณุคา่งาน

ทัศศลิป์ทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม 

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และภมูปัิญญา

ไทย 

 

 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย และ

การละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/ หรอืภายนอกโรงเรยีน  

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย  

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึคดิของ

ตนเอง การแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และ/ หรอืการเป็นตัวแทน

ของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของโรงเรยีนนานาชาต ิ 

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยายและ/ หรอือภปิรายความคดิเห็น

เกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่งๆ  

มาตรฐานการเรยีนรูเ้พ ิม่เตมิ 

*เขา้ใจปัจจัยทีเ่ป็นพืน้ฐานของความ

เชือ่ในสงัคมไทย ลกัษณะส าคัญ

ของสงัคมไทย ภมูปัิญญาไทยและ

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ทีม่า ความหมาย 

และความส าคัญของขนบธรรมเนยีม 

ประเพณี คา่นยิมตา่ง ๆ ในสงัคม 

1.เขา้รว่มในกจิกรรมเกีย่วกับขนบธรรมเนยีม ประเพณี พธิกีรรม หรอื

พธิกีารเฉลมิฉลองของไทย  

2.บอกความสมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตใินชวีติ เชน่ 

สตัวท์ีส่ าคัญ อาท ิกระบอื ชา้ง สนัุข แมว นก เป็นตน้ พชืทีส่ าคัญ 

เชน่ ออ้ย กลว้ย มะพรา้ว ฯลฯ กับคา่นยิม ความเชือ่ และวถิชีวีติของ

ไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน  

3.อธบิายอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิปรากฏการณ์

ธรรมชาต ิทีก่อ่ใหเ้กดิวถิชีวีติและการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม ตลอดจน

การเกดิคต ิความเชือ่ ต านานหรอืเทพนยิายทีเ่กีย่วขอ้กับ

สิง่แวดลอ้มหรอืปรากฏการณ์ธรรมชาตติา่งๆ  

4.ระบหุรอืบอกเลา่เกีย่วกบัลักษณะส าคัญบางประการของสงัคมไทย 

วถิชีวีติ ภมูปัิญญาไทย เชน่ ความสมัพันธแ์บบเครอืญาตเิป็นตน้  

5.อภปิรายบทบาทของขนบธรรมเนยีม ประเพณีไทย ทีม่ตีอ่การ

ประกอบอาชพีและการด าเนนิชวีติของไทยในอดตี และผลตอ่จติใจ

ของคนในสงัคมไทยในปัจจบุัน  

 

 

 



หนว่ยการเรยีนรู ้

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

ตวัฉนั 
 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้
สิง่แวดลอ้ม 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

กาลเวลา 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้
วรรณกรรม 

 
ศาสนาและภาษาของ

ฉันและเพือ่น 
 

 
แมน่ ้าล าคลอง 

 
อาณาจักรสโุขทัย/ 
การอา่นปฏทินิ 

 
เพลงพืน้บา้น 
เพลงกลอ่มเด็ก 

 

สาระการเรยีนรู ้

การอา่น 

1. ค าควบกล ้า 

2. ค าทีม่อีักษรน า 

3. บทรอ้ยกรอง 

4. อักษรยอ่ และเครือ่งหมายวรรคตอน 

5. เรือ่งสัน้ทีน่่าสนใจ 

การเขยีน 

1. เขยีนแผนภาพความคดิ 

2. ประเภทของเรือ่งทีอ่า่น นทิาน บทความสัน้ๆ 

3. การเขยีนเรยีบเรยีงจาการฟัง 

4. การเลอืกใชถ้อ้ยค าทีเ่หมาะสม 

5. การเขยีนเรือ่งตามจนิตนาการจากค า ภาพ และหัวขอ้ทีก่ าหนด 

6. การดัดแปลงหรอืตอ่เรือ่งโดยใชจ้นิตนาการของตนเอง 

การฟงัและด ู

1. อวจันภาษา และวจันภาษาทีเ่หมาะสม 

2. ฟังเพลงพืน้บา้นและเพลงกลอ่มเด็ก 

3. มารยาทในการฟัง 

 

หลกัภาษา 

1. มาตราตัวสะกดไมต่รงตามมาตรา 

2. ค าควบกล ้า และ อักษรน า 

3. ค าทีม่ ีรร (ร หัน) 

4. ค าพอ้งรปู ค าพอ้งเสยีง 

5. ชนดิของค า ค านาม สรรพนาม กรยิาวเิศษณ์ 

6. อักษรยอ่ (งา่ยๆ) และการอา่น 



วรรณคดแีละวรรณกรรม 

1. การละเลน่พืน้บา้น 

2. นทิานคตธิรรม 

3. เพลงพืน้บา้น เพลงกลอ่มเด็ก 

 

ประเพณี วฒันธรรม 

1. การเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ใีนการท างานร่วมกับผูอ้ ืน่, บทบาทและความรับผดิชอบของผูน้ า

และผูต้ามและการท างานกลุม่อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. ความแตกตา่งทางวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ อาหาร การแตง่กาย ดนตรแีละภาษาทอ้งถิน่ 

3. เพลงพืน้บา้นและเพลงกลอ่มเด็ก 

4. ลักษณะส าคัญบางประการของสงัคมไทย วถิชีวีติ ภมูปัิญญาไทย เชน่ ความสมัพันธแ์บบ

เครอืญาต ิ, ปัญหา สาเหต ุและแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยวธิสีนัต ิ

5. สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิปรากฏการณ์ธรรมชาต ิทีก่อ่ใหเ้กดิวถิชีวีติและการสรา้งสรรค์

วฒันธรรม ตลอดจนการเกดิคต ิความเชือ่ ต านานหรอืเทพนยิายทีเ่กีย่วขอ้กบัสิง่แวดลอ้ม

หรอืปรากฏการณ์ธรรมชาตติา่ง รวมทัง้ การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและทรัพยากร 

6. กจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย และการละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายใน

และ/หรอืภายนอกโรงเรยีน 

 

วธิจีดัการเรยีนการสอน 

1. Mind Mapping 

2. บทบาทสมมตุ ิ

3. การอภปิราย 

4. การสนทนารว่มกัน 

5. การมสีว่นรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 

แหลง่การเรยีนรู ้

1. แบบเรยีน, แบบฝึกหัด 

2. หนังสอือา่นเพิม่เตมิ, หนังสอืภาพ 

3. อนิเตอรเ์น็ต, วดีโีอ 

4. นทิาน 

5. บัตรค า 

6. เกมการศกึษา 



การวดัประเมนิผล 

1. แบบฝึกหัดและแฟ้มสะสมงาน    50% 

2. แบบทดสอบทา้ยบทเรยีน     20% 

3. สอบปลายภาค      20% 

4. การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน     10% 

การคดิคะแนน 

Points   Grade 

90 – 100       A+ 

80 – 89    A 

75 – 79      B+  

70 – 74    B 

65 – 69      C+ 

60 – 64   C 

50 - 59    D 

 

 


