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ค ำน ำ 
 

การจัดการศึกษาเปน็กลไกส้าคัญของการพัฒนาคุณภาพของประชากร ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
ในทุกมิติ ด้วยสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่ผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน ความคลุมเครือ และเปล่ียนแปลง
รวดเร็วตลอดเวลา การจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั นพื นฐานจึงจ้าเป็นต้อง เตรียมเด็กและ
เยาวชนของชาติให้เข้มแข็งและสามารถด้ารงอยู่ได้ท่ามกลางภาวะวิกฤติและการเปล่ียนแปลงทั งวิถีชีวิตและ
การท้างาน ดังเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ก้าหนดไว้ใน แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่ล้วนมุ่งพัฒนา “ผลลัพธ์ที่เกิดในตัวผู้เรียน”กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท้าหลักสูตรในระดับ
การศึกษาขั นพื นฐานของชาติ ได้ศึกษาการจัดการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพระดับโลก ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และองค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทย รวมทั งผลการศกึษาและวิจัยของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า  
“การพัฒนาสมรรถนะ” เป็นทิศทางของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในการพัฒนาคนให้รองรับและทันกับการ
เปล่ียนแปลง ตอบสนองความจ้าเป็นและความต้องการของประเทศทั งในปัจจุบันและอนาคต  ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน โดยส้านักวิชาการและมาตรฐานการการศึกษา จึงได้จัดท้า (ร่าง) กรอบ
หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช .… ระดับประถมศึกษา และให้โรงเรียนน้าร่องพื นที่นวัตกรรม
การศึกษา ได้สมัครเข้าร่วมทดลองใช้ ในโครงการวิจัยและพัฒนาฯ  

โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตระหนักถึงความส้าคัญและความจ้าเป็นดังกล่าว  จึงร่วมกันปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน้าไปใช้จัดการเรียนการสอนตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช .… ระดับประถมศึกษา และจะทดลองใช้ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
ขอขอบคุณ นางสาวรัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุล ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ร่วมคอยให้ค้าปรึกษาตลอดการจัดท้าและพัฒนาหลักสูตร ด้วยดีเสมอมา
และขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตลอดจนทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่ร่วมกันจัดทา้หลักสูตร
ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช .… ระดับประถมศึกษา จนประสบความส้าเร็จ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนต่อไปในอนาคต 

 
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว 
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1. แนวคิดพื นฐานของการจัดทา้หลักสูตรสถานศกึษา  

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดตั งพื นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดตั งพื นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีขึ น เพื่อให้เกิดรูปแบบการ
บริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ ซ่ึงเป็นการทดลองกระจายอ้านาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยัง
จังหวัด โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการพื นที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ 
การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ซ่ึงเป็นโรงเรียนน้าร่องพื นที่นวัตกรรม
การศึกษา ของจังหวัดกาญจนบุรี จึงเข้าร่วมโครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะของสถานศึกษา ซ่ึงจัดโดยส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส้านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทดลองใช้และจัดท้าหลักสูตรตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่พัฒนาขึ นตามแนวคิดหลักสูตรอิง
มาตรฐาน ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพ อย่างน้อยตามที่มาตรฐานก้าหนด เน่ืองจาก 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช….ระดับประถมศึกษา เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีสมรรถนะหลักที่ส้าคัญจ้าเป็น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บ่มเพาะ พัฒนา 
และต่อยอดสมรรถนะหลักและสมรรถนะอ่ืนได้เต็มตามศักยภาพ ตามความจ้าเพาะเจาะจงของบุคคล 
(Personalization) ตามความเช่ือที่ว่ามนุษย์มีหน้าที่ในการพยายามค้นหาตัวเอง และเลือกสร้างลักษณะของ
ตนเองตามที่อยากจะเป็น การจัดการศึกษาตามแนวคิดนี จึงมุ่งให้ผู้เรียนทบทวน พิจารณา ไตร่ตรอง ใครค่รวญ 
และตรวจสอบ เพื่อให้ค้นพบและรู้จักตนเองอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเป็นองค์รวม 
 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว จึงด้าเนินการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา ที่มี
เป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัย จัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการ
เรียนรู้(Learning Pathways) ที่หลากหลาย จัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน 
(Differentiated Learning) ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์การเรียนรู้ที่ร่วมสมัย 
หลากหลายและยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน บริบท และจุดเน้นของโรงเรียนและชุมชน
แวดล้อม เน้นประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนตามเกณฑ์การปฏิบัติที่เป็นธรรม 
เช่ือถือได้ เอื อต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับที่สูงขึ นตามความเช่ียวชาญของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่า เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี จะเป็นแผนที่ ก้าหนดเส้นทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และสามารถปรับให้มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม พัฒนาผู้เรียนตามให้เกิดส มรรถนะได้อย่าง
ต่อเน่ืองต่อไป 
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 2. วิสัยทัศน์ของหลักสูตร  

น้อมน้าศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นอารยเกษตร สร้างสรรค์งานอาชีพ ค้าขายชายแดน ก้าวทันเทคโนโลยี 
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะหลัก สู่การเป็นนวัตกร 
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3. จุดหมายของหลักสูตร   

1. รู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน จัดการอารมณ์และความเครียด ปัญหาและภาวะวิกฤต 
สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) และมีสุขภาวะและมีสัมพันธภาพที่ดกัีบผู้อ่ืน 

2. มีทักษะการคิดขั นสูงอย่างมคีุณธรรม มีความสามารถในการน้าและก้ากับการเรียนรู้ของตนเอง  
อย่างมีเป้าหมาย ตามแนวทางศาสตรพ์ระราชา  

3. ส่ือสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง ด้วยความรับผิดชอบตอ่ตนเองและชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว 
4. จัดระบบและกระบวนการท้างานใหบ้รรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมาย มีความเป็นผู้ประกอบการ  

ภาวะผู้น้า และจัดการความขัดแย้งภายใตส้ถานการณท์ี่มคีวามซับซ้อน 
5. ปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกที่เข้มแข็ง 
6. เข้าใจพื นฐานเก่ียวกับปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาล เข้าถึงและรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี 

เพื่อการด้ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาตอิย่างยั่งยืน 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

4. หลักการของหลักสูตร  

 1. เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่ มุ่งเน้นศาสตร์พระราชาเหมาะสม
ตามช่วงวัย เน้นการพัฒนา ผู้เรียนรายบุคคล (Personalization) อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) 
เพื่อสู่การเป็นนวัตกร และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (Life-Long Learning) ท่ามกลางความแตกต่างและ
หลากหลายทางชาติพันธ์ 

2. เป็นหลักสูตรที่เช่ือมโยงระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในการก้าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Learning Outcome) เพื่อการพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้นอารยเกษตร และงานอาชีพให้สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตและการท้างาน ได้อย่างหลากหลาย 

3. เป็นหลักสูตรที่จัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ที่หลากหลาย
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาและธรรมชาติของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวทัน
เทคโนโลยี 

4. เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การใช้ส่ือเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว  ที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตามความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 
(Differentiated Instruction) บริบท จุดเน้นของสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ และชุมชนบ้านห้วย
น ้าขาว 

5. เป็นหลักสูตรที่มุ่งใช้การประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน  ตาม
เกณฑ์การปฏิบัติ (Performance) ที่เป็นธรรม เช่ือถือได้ เอื อต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับ  ที่
สูงขึ นตามระดับความสามารถ 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

5. คุณลักษณะอันพงึประสงค ์

 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีทัศนคติ 
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ เคารพสถาบัน  
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรย์ิทรงเปน็
ประมุข 

2) ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรง 
ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั งทางกาย วาจาและใจ ยึดหลักความจริงและความถูกต้องในการด้าเนิน
ชีวิตมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท้าผิด 

3) มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์และระเบียบ  
ข้อบังคับ ทั งของตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและสังคมเป็นปกติวิสัย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

4) อยู่อย่างพอเพียง เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด้าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  
มีการวางแผนป้องกันความเส่ียงและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง มีภูมิคุ้มกันในบุคคลที่ดีและปรับตัว เพื่ออยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

5) มีจิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน  
 6) ส้านึก รักบ้านเกิด เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความส้านึกรักบา้นเกิด และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมและประเพณี ในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว ภาคภูมิใจในชาติพันธ์ของตนเอง 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

6. สมรรถนะหลัก 6 ด้าน 
  

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ตาม (ร่า ง) กรอบห ลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช ....ระดับประถมศึกษา หมายถึง สมรรถนะที่ก้าหนดให้เป็นพื นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาให้เป็นความสามารถติดตัวเมื่อจบการศึกษา มีลักษณะเป็นสมรรถนะข้ามกลุ่มสาระการเรยีนรูห้รอืครอ่ม
วิชา สามารถพัฒนาให้เกิดขึ นแก่ผู้เรียนได้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย หรือสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ได้ดีขึ น เป็นสมรรถนะที่มีลักษณะ “content – free” 
คือ ไม่ขึ นกับเนื อหาสาระของศาสตร์ใด ๆ  อย่างไรก็ตามสมรรถนะหลักโดยตัวมันเองไม่ได้ปราศจากความรู้ แต่
ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะหลักจะเป็นองค์ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) 
ซ่ึงเป็นชุดของขั นตอนหรือการปฏิบัติเพื่อด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของสมรรถนะนั น ๆ เป็นได้ทั ง
กระบวนการที่ใช้เฉพาะศาสตร์หรือบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะการคดิ
ขั นสูงเป็นเป็นชุดความรู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการคิดประเภทต่าง ๆ  เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ 
และการคิดสร้างสรรค์ 

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... ระดับประถมศกึษา ก้าหนดสมรรถนะหลัก 
6 ด้าน เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ดังนี  

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังท้างานเป็นทมี 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาต ิและวิทยาการอย่างย่ังยืน 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

1. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management: SM) 
 
 นิยาม 

การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การพัฒนาปัญญาภายใน ตั งเป้าหมายในชีวิตและก้ากับ
ตนเองในการเรียนรู้และใช้ชีวิต การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต 
สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) เพื่อไปสู่ความส้าเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดีและมี
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดี 

องค์ประกอบ 
 1. การเห็นคุณค่าในตนเอง : การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จุดเด่น ข้อจ้ากัด ความสนใจ

ความสามารถ ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติและเคารพสิทธิ
ตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในตนเอง 

2. การมีเป้าหมายในชีวิต : การตั งเป้าหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการเวลา  
ทรัพยากร สามารถพึ่งพาและก้ากับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี  

3. การจัดการอารมณ์และความเครียด : การรับรู้ เข้าใจ รู้เท่าทัน อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและ
ความเครียดที่เกิดขึ นในชีวิตประจ้าวันของตนเอง เข้าใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ์ ความรู้สึก และ  
ความคิดของตนเอง 

4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต : การรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากปัญหาและภาวะวิกฤต 
สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการ ป้องกัน และแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

ระดับสมรรถนะกำรจดักำรตนเอง 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

2. สมรรถนะการคิดขั นสูง (Higher Order Thinking: HOT)  
 

นิยาม 
สามารถคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบดา้นโดยใช้

คุณธรรมก้ากับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเปน็เหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจ  
ถึงความเช่ือมโยงของสรรพส่ิงที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ 
เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย 

องค์ประกอบ 
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking: HOT-CTC) หมายถึง กระบวนการคิดที่

พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าส่ิงใดควรเช่ือหรือควรกระท้า โดยมีหลักฐาน
สนับสนุนซ่ึงเป็นผลมาจากการตีความ ประเมิน วิเคราะห์ สรุปความ และอธิบายตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการ
กฎเกณฑ์ หรือบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวกับข้อมูลที่รวบรวมหรือข้อมูลจากการสังเกต ประสบการณ์ การใช้เหตุผล
การสะท้อนคิด การส่ือสาร และการโต้แย้ง น้าไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลด้านอ่ืน ๆ เช่น ความเหมาะสม  ตาม
หลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม ความเช่ือและบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม  

2. การคิดเชิงระบบ (System Thinking: HOT-STM) หมายถึง กระบวนการคิดที่มองเห็นภาพรวม
โครงสร้างทั งหมดที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันเป็นหน่ึงเดียวกันอย่างเป็นระบบ ภายใต้บริบท/ ปัจจัยของส่ิงแวดล้อม
ที่เกิดสถานการณ์นั น ๆ โดยมองสถานการณ์ให้ลึกลงไปกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ น เห็นแบบแผนหรือรูปแบบที่
เกิดขึ น เห็นรากเหง้าของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์นั น ๆ จนเกิดความเข้าใจ
อย่างลึกซึ งในสถานการณ์นั น น้าไปสู่การออกแบบระบบ เปรียบเทียบแบบจ้าลองความคิด ท้านายผลลัพธ์ของ
การแทรกแซงระบบ และประเมินระบบได้ 

3. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking: HOT-CRT) หมายถึง กระบวนการคิดที่หลากหลาย 
ริเริ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ 
การสร้างความก้าวหน้าในความรู้ หรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยจินตนาการและทักษะพื นฐาน
ด้านการคิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้
ส่ิงใหม่ที่ดีกว่า แตกต่างไปจากเดิม มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมมากกว่าเดิม ซ่ึงส่ิงใหม่
ในที่นี อาจเป็นการปรับหรือประยุกต์ส่ิงเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่ หรือเป็นการต่อยอดจากส่ิงเดิม หรือเป็นการ
ริเริ่มส่ิงใหม่ขึ นมาทั งหมด 

4. การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking: HOT-PRB) หมายถึง กระบวนการคิดที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการก้าหนดปัญหา เข้าใจเหตุและผลของปัญหา วางแผนการ
แก้ปัญหาโดยรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และเลือกวิธีการแก้ปญัหาที่
ดีที่สุด ด้าเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นล้าดับขั นตอน เก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อประเมิน
และตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา ปรับปรุง จนปัญหาได้รับการแก้ไข 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

ระดับสมรรถนะการคิดขั นสูง 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

3. สมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM) 
 
นิยาม 
มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั งวัจนภาษาและอวัจนภาษาโดยใช้

กระบวนการคิด ซ่ึงจะน้าไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธีการ
ส่ือสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยค้านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  

องค์ประกอบ 
1. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วยความใส่ใจ 

ผ่านประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความสารที่ส่งมาได้ทั งความคิด ความรู้สึก เจตนา
ตลอดจนสามารถตีความสารและสามารถน้าสารมาใช้พัฒนาตนเองและสังคม  

2. การรับส่งสารบนพื นฐานความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง 
หมายถึง การรับส่งสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั งการเจรจาต่อรอง หรือแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศ องค์
ความรู้ ประสบการณ์ผ่านช่องทางหรือส่ือที่มีความหลากหลาย ทั งส่ือบุคคล ส่ือธรรมชาติส่ือส่ิงพิมพ์ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่ือระคน โดยปราศจากความขัดแย้งต่าง ๆ และรู้ เท่าทัน บนพื นฐานความเข้าใจในบริบท
สังคมที่มีความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 

3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยค้านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้วิธีการส่ือสารในลักษณะต่าง ๆ  ทั งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
ตลอดจนการส่ือความหมายผ่านส่ือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่ือสาร โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อผลที่จะเกิดขึ นในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างทั งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

ระดับสมรรถนะการสื่อสาร 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

4. สมรรถนะการรวมพลังท้างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)  
 
 นิยาม  

สามารถจัดระบบและกระบวนการท้างาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั งของตนเอง และ  
ร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การรวมพลังท้างานเป็นทีม มีแผน ขั นตอน ให้บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้น้า  มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีม  อย่าง
รับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก 

องค์ประกอบ 
1. เป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้น้า มีทักษะการท้างานเป็นทีม รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ ของ

ตนและของทีม มีความยืดหยุ่นในการท้างานร่วมกับกลุ่มคนที่แตกต่าง น้าจุดเด่นของตนและสมาชิกมาใช้  ใน
การท้างานให้บรรลุเป้าหมาย สะท้อนการท้างานของตนเองและทีม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีม  สร้าง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ ประสานความร่วมมือภายในทีม และระหวา่ง
ทีม สร้างค่านิยมใหม่ในการท้างานร่วมกัน และการพัฒนาทีมที่เข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบผู้สร้าง  การ
เปล่ียนแปลง  

2. กระบวนการท้างานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ สามารถจัดระบบการท้างาน กิจการ 
และการประกอบการใด ๆ ทั งของตนเอง และร่วมกับผู้อ่ืน ร่วมกันก้าหนดเป้าหมาย แผนการท้างาน ขั นตอน 
และกระบวนการท้างานเป็นทีม เห็นภาพความส้าเร็จของทีม ค้านึงถึงประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์ ส่วนตน 
แบ่งบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ด้วยความใส่ใจ  มีความ
พยายามในการท้างานและสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความส้าเร็จ เคารพ รับฟัง แลกเปล่ียน และ  ประสาน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั นสูงในการตัดสินใจเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  ประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการท้างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร่วมรบัผิด และรบัชอบ
ต่อผลการตัดสินใจของทีม เห็นคุณค่าของการท้างานแบบร่วมมือรวมพลัง  

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง มีทัศนคติเชิงบวกในการท้างานร่วมกับ ผู้อ่ืน 
เห็นคุณค่าของสัมพันธภาพที่ดี สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในทีม ให้ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ปฏิบัติ
ต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ เห็นอกเห็นใจในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน เคารพและเห็นประโยชน์ของ  ความ
แตกต่างหลากหลาย มีทักษะและใช้วิธีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งได้อย่างเป็นระบบ  
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

ระดับสมรรถนะการรวมพลงัท้างานเป็นทีม
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC)  
 
 นิยาม 

การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง  และ
ผู้อ่ืน เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนท่ามกลางความ
หลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม โดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี  

องค์ประกอบ  
๑. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง ช่วยเหลือ 

ให้เกียรติ และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนบนพื นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ  เพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

๒. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง กฎหมาย อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  

๓. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสังคม อย่างมี
วิจารณญาณ มีส่วนร่วมทางสังคมด้วยจิตสาธารณะและส้านึกสากล  

๔. พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวก ทาง
สังคม บนพื นฐานของความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

ระดับสมรรถนะการเปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

ระดับสมรรถนะการเปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (ต่อ) 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

6. สมรรถนะการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ และวิทยาการอย่างย่ังยืน (Sustainable coexistence with   
    living in the harmony of nature and science: SLNS)  
 
 นิยาม  

มีความเข้าใจพื นฐานเก่ียวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพและความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และธรรมชาติในชีวิตประจ้าวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเหน็ ช่าง
สังเกต เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพื่อการด้ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
อย่างยั่งยืน 
 องค์ประกอบ 

๑. การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นบนโลกและในเอกภพ: สืบเสาะ ท้าความเข้าใจข้อเท็จจรงิสาเหต ุ
กระบวนการ และผลกระทบที่เกิดขึ นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ นบนโลก และในเอกภพ  

๒. การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืน: มองเห็นปัญหา เช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการด้ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

๓. การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี: สร้างและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน มีความฉลาดทางดิจิทัล ค้านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต ส่ิงแวดล้อม และสังคม  

๔. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส้าหรับการเข้าใจระบบธรรมชาติและการ
อยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน: มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติ เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ เพื่อการด้ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

ระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างย่ังยืน 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

ระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างย่ังยืน (ต่อ)
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
• ช่วงชั นที่ 1 (ชั นประถมศึกษาปีที ่1 - ๓) ก้าหนด 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี  

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร ์
๓. ภาษาอังกฤษ 
๔. ศิลปะ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. สังคมศึกษา 
๗. วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาต ิ

• ช่วงชั นที่ 2 (ชั นประถมศึกษาปีที ่4 - 6) ก้าหนด 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี  
๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร ์
๓. ภาษาอังกฤษ 
๔. ศิลปะ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. สังคมศึกษา 
7. การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
8. วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาต ิ
9. เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ความหมายขององค์ประกอบกลุม่สาระการเรียนรู้  
สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) เป็นสมรรถนะเฉพาะกลุ่มสาระการ เรียนรู้ที่

ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values) ของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่ก้าหนดส้าหรับนักเรียนในแต่ละช่วงชั น  

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั น (Learning Outcome) เป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ เมื่อ
จบช่วงชั น ผลลัพธ์การเรียนรู้ประกอบด้วย พฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ ที่ครูผู้สอน 
ต้องน้าไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั นเป็นภาพรวมความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

8. ความสัมพันธร์ะหว่างสมรรถนะหลักกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา ก้าหนดแนวคิด  การ
พัฒนาสมรรถนะหลัก 6 ด้านผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผสมผสานระหว่างสมรรถนะหลักกับสมรรถนะ
เฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อก้าหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั นของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ดังนี  
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

8.1 ช่วงชั นที่ 1 (ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 - ๓) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
 ความส้าคัญของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือส้าหรับการส่ือสารที่ส้าคัญของคนไทย ท้าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทั งระดบั
บุคคลและระดับสังคม เป็นเครื่องมือส้าหรับการคิด การรู้คิดด้วยภาษาไทยจะช่วยให้การเรียนรู้  และการ
แสวงหาความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาไทยเป็นส้านึกร่วม เป็นมรดก ทางวัฒนธรรม 
และเป็นเอกลักษณ์ของชาติตลอดจนเป็นเครื่องมือส้าหรับการสร้างสรรค์และการเข้าถึง  สุนทรียภาพ ดังนั น 
การใช้ภาษาไทยจึงเป็นสมรรถนะที่ต้องศึกษาและฝึกฝนจนเกิดความช้านาญ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี มีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การฟัง การดู และการพูด เพื่อ
พัฒนาการคิด 2) การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 3) การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด และ 4) การเข้าใจธรรมชาติ ของ
ภาษาและการใช้ภาษาไทย สมรรถนะเฉพาะทั ง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ 
 สมรรถนะหลักทั ง 6 สมรรถนะ และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั น 9 ข้อ ซ่ึงเป็น
เป้าหมายของช่วงชั นนี   
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั นที่ 1 ทั ง 9 ข้อ น้าไปก้าหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั นประถมศึกษาปีที่  1 - 
3 โดยต้องค้านึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์  การ
เรียนรู้ชั นปีแล้ว จะน้าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั นตามที่หลักสูตรก้าหนดไว้  
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงชั นที่ 1 เป็นการเรียนรู้การใช้ภาษาที่เก่ียวข้องกับบริบทใกล้ตัว เริ่มต้นจาก
เรื่องของตัวเอง เรื่องที่เก่ียวข้องกับตัวเอง สถานการณ์ หรือบริบทใกล้ตัวของนักเรียน ทั งในและนอกโรงเรียน 
 นักเรียนจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะการฟังจากการฟังและ/ หรือดูส่ิงต่าง ๆเพื่อเรียนรู้ค้าศัพท์ และ
สร้างความเข้าใจเรื่องราวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการพูดจากการพูดสนทนาและการเล่าเรื่อง เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้แสดงความคิดเห็น และความรู้สึก รวมทั งถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพถูกกาลเทศะ บุคคล รวมทั งมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 ในขณะเดียวกัน นักเรียนก็ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านจากการอ่านบทอ่านประเภทต่าง ๆ  
เพื่อให้สามารถอ่านออกและเข้าใจเนื อหาสาระของบทอ่านไปพร้อม ๆ  กับการพัฒนาสมรรถนะการเขียนเพือ่ให้
สามารถเขียนสะกดค้าได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา และเขียนข้อความแสดงความรู้ความเข้าใจความคิด 
ความรู้สึก โดยใช้ค้าและประโยคง่าย ๆ  ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกหลักการใช้ภาษาในการส่ือความหมาย 
เพื่อส่ือสารและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมารยาทในการอ่านและการเขียน ทั งนี  วิธีการสอนอ่านเขียน
แบบแจกลูกสะกดค้า และอ่านตามครู ยังคงเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส้าหรับจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ 
 จุดเน้นการพัฒนา 
 การสอนภาษาไทยในช่วงชั นที่ 1 เป็นการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาของนักเรียน ผ่านการเรียนรู้  
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

หลักภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทยพื นฐานจากส่ือต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาเพื่อ
ส่ือสารในบริบทต่าง ๆ  และเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั น
ที่ 1 เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยค้านึงพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนเป็นส้าคัญเน่ืองจาก
เป็นวัยที่เพิ่งก้าวออกมาจากระดับปฐมวัย หรือครอบครัว นักเรียนจึงมีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั งดา้นการ
ใช้ภาษา การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน และการใช้ชีวิตกับผู้อ่ืนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ในเบื องต้นครูควรจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถในการรับรู้และการเรียนรู้ของนักเรียน ปรับพื นฐานของนักเรียนแต่ละคน 
โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนฐานของสถานการณ์ หรือบริบทใกล้ตัวของนักเรียนทั งใน
และนอกโรงเรียน เช่น การใช้ภาษาพูดเพื่อส่ือสารในห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร เป็นต้น รวมทั งออกแบบ
กิจกรรมการอ่านและการเขียนโดยใช้วิธีการสอนหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน โดยใช้บทอ่านในหนังสือหรือส่ือประเภทต่าง ๆใน
ชีวิตประจ้าวัน เช่น บทอ่านส้าหรับเด็ก วรรณคดีไทย ป้ายโฆษณา ประกาศ  
 การน้าไปใช้ในชีวิตจริง 
 การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทยในช่วงชั นนี  มีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและโครงสร้างภาษาไทย
พื นฐานจากส่ือต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารในบริบทต่าง ๆ และเกิดสมรรถนะ
การใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ ทั งนี  การสอนอ่านเขียนในเบื องต้นเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านเขียน
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ยังคงเน้นการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดค้าเป็นหลัก จากนั นจะเป็นการเรียนรู้
เก่ียวกับการเข้าใจความหมายของค้า การน้าไปใช้แต่งประโยคอย่างง่ายในบริบทและสถานการณ์ตา่ง ๆ รวมทั ง
การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถส่ือสารได้ในบริบทต่าง ๆ ทั งการเรียนในชั นเรียนและทุกเวลาที่ต้องมี  
การปฏิสัมพันธ์ส่ือสารกับผู้อ่ืน นักเรียนจ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การส่ือสาร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงชั นที่ 1 นี  นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการรับสารตา่ง ๆ ทั งจากการฟัง การดู 
และการอ่าน เพื่อให้สามารถส่งสาร คือ การเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลดว้ยเหตุ
นี  การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากจ้าเป็นต้องเช่ือมโยงบนฐานของสถานการณ์หรือ
บริบทใกล้ตัวแล้ว ยังต้องมีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ เช่น 
 คณิตศาสตร์ อ่านและเขียนแผนภาพแผนภูมิ แผนผัง ฟัง ดู และอ่านโจทย์คณิตศาสตร์ ตีความ
แก้ปัญหา พูดน้าเสนอ แสดงวิธีคิด เขียนค้าที่ ส่ือความหมายถึงการบวก การลบ การคูณ การหาร แสดง
ความสัมพันธ์ของจ้านวนที่เป็นรูปธรรม รับฟังและอธิบายให้เหตุผลความสัมพันธ์ของจ้านวน 
 ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ ฟัง ดู และพูดค้าศัพท์ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศิลปะ วาดภาพประกอบ
ค้า ประโยค เรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน แล้วเขียนเรื่องราวเก่ียวกับภาพที่ตนวาดขึ น 
 สุขศึกษาและพลศึกษา พูด น้าเสนอความรู้ที่ไ ด้จากการดูค ลิปสถานการณ์ต่าง  ๆ เ ก่ียวกับ
ชีวิตประจ้าวัน เช่น การดูแลสุขภาพ การรักษาส่ิงแวดล้อม ฟัง ดู และอ่านวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ฉลากต่าง ๆ 
การปฏิบัติตนเก่ียวกับสุขอนามัย อ่านสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนในโรงเรียน และชุมชน 
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 สังคมศึกษา อ่านแผนผังโรงเรียน แผนผังหมู่บ้าน ชุมชนที่ตนเองอยู่ อ่าน และเขียนบันทึกรายรับ - 
รายจ่ายในครัวเรือน เรียนรู้เรื่องราวจากบทอ่านที่มีเนื อหาเก่ียวกับวันส้าคัญประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน 
ท้องถ่ิน สภาพแวดล้อม ศาสนา พิธีกรรม ประวัติของท้องถ่ิน นิทานในท้องถ่ิน เพลงพื นบ้าน อ่านข้อมูลจาก
แผ่นพับส้าหรับโฆษณาหรือป้ายโฆษณาสินค้า หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น สภาพอากาศ แผนที่การเดินทาง  
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  สืบค้น หาแหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษาได้สอดคล้องกับความ
ต้องการ หรือได้ตรงตามสถานการณ์ หรือข้อความที่ก้าหนดให้ สังเกต พูด  เขียน หรือวาดภาพเก่ียวกับพืชและ
สัตว์ที่มีในท้องถ่ิน สรุปความเข้าใจในส่ิงที่ได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ สถานการณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ  
ตามความสนใจ 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. การฟัง การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด 
1.1 ฟังและ/ หรือดูอย่างตั งใจแล้วปฏิบัติตามค้าส่ัง ค้าชี แจง และค้าแนะน้า
ได้ถูกต้องเหมาะสม 
1.2 ฟังและ/ หรือดูส่ือต่าง ๆ อย่างตั งใจแล้วพูดเล่าเรื่อง บอกรายละเอียด
และสาระส้าคัญ รวมทั งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่าง สร้างสรรค์ 
1.3 พูดส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม 
1.4 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับการพูดของตน 
ได้อย่างเป็นกลาง 
1.5 สนทนาแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้อ่ืน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเคารพในความหลากหลาย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
5.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 

2. การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 
2.1 อ่านออกเสียงค้าในบทอ่านและส่ือประเภทต่าง ๆ ที่ก้าหนดให้อย่าง
ตั งใจและถูกต้อง รวมทั งเข้าใจความหมายของค้า แล้วสามารถอ่านออกเสียง
ตลอดจนท้าความเข้าใจบทอ่านและส่ือที่พบในชีวิตประจ้าวัน 
2.2 อ่านบทอ่านและส่ือประเภทต่าง ๆ แล้วล้าดับเหตุการณ์ ตั งค้าถาม  
และตอบค้าถามเพื่อสรุปเรื่องและบอกข้อคิด ตลอดจนคาดคะเน เหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 
2.3 อ่านบทอ่านและส่ือประเภทต่าง ๆ  แล้วน้าความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
2.4 อ่านบทอ่านตามความสนใจอย่างสม่้าเสมอและน้าเสนอเรื่องที่อ่านได้
อย่างสร้างสรรค์ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
5.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

3. การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด 
3.1 คัดลายมือและเขียนค้าอย่างตั งใจและถูกต้อง แล้วสามารถน้าไปใช้ 
ในการเขียนส่ือสารในชีวิตประจ้าวันได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 
3.2 เขียนส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบการเขียนโดยไม่ละเมิด
สิทธิ์ของผู้อ่ืน 
3.3 เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
3.4 เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับงานเขียนของตน 
ได้อย่างเป็นกลาง 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
5.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 

4. การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
4.1 ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ  
4.2 ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
เรียนรู้ภาษาถ่ินเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย 
4.3 อ่านและเขียนสะกดค้าตามหลักการได้ถูกต้องและน้าไปใช้อ่านและเขียน
สะกดค้าใหม่ในชีวิตประจ้าวัน 
4.4 แต่งประโยคอย่างง่ายตรงตามเจตนาในการส่ือสารและเหมาะสมกับ
บริบท 

2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
5 . กา ร เ ป็ นพ ล เ มื อ ง ที่
เข้มแข็ง 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั นที่ 1 
 1. มีสมาธิในการฟังและการดูเข้าใจและตอบสนองต่อส่ิงที่ฟังและดู สามารถถ่ายทอดเนื อหาของส่ิงที่
ฟังและดูรวมทั งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
 2. พูดเพื่อส่ือสารข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก ได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นกลาง โดยเคารพใน
ความหลากหลาย 
 3. อ่านออกเสียงค้าได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของค้าที่อ่านออกเสียง สามารถอ่านออกเสียงและ
เข้าใจตัวบทได้หลากหลายมากขึ น 
 4. มีสมาธิในการอ่าน เข้าใจส่ิงที่อ่าน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถวิเคราะห์ส่ิงที่อ่านและน้าข้อคิดจาก
การอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
 5. คัดลายมือและเขียนค้าได้ถูกต้อง แล้วสามารถน้าไปใช้ในการเขียนเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ้าวันได้
ชัดเจนและเหมาะสม 
 6. เขียนส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับงานเขียนของ
ตนได้เหมาะสมเป็นกลางโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
 7. เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
 8. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ  
 9. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 สาระส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  
 ความส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส้าคัญต่อการพัฒนาความคิดของนักเรียนในช่วงชั นที่ 1 ท้าให้สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับ
นักเรียนจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ส่ือสารน้าเสนอ คิดสร้างส รรค์ และ
สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการน้าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี 
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อให้มีความ
เข้าใจเก่ียวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใกล้ตัว อยู่ร่วมกับธรรมชาติและผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการค้านวณ การคิด และการสร้างแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน ส้าหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 1 จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์
การเรียนรู้มาก่อน ได้แก่ จ้านวน การด้าเนินการของจ้านวน การวัด รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์
และสถิติ ที่เป็นความรู้เบื องต้น โดยใช้การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ขึ น และน้าไปใช้
อย่างเป็นระบบ 
 คณิตศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ได้
ข้อสรุปและน้าไปใช้ประโยชน์ คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการส่ือสารส่ือ
ความหมายและถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ 
 จุดเน้นการพัฒนา  
 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นี  ส้าหรับนักเรียนในช่วงชั นที่ 1 มีจุดเน้นในการพัฒนา ดังนี   
 จ้านวนและการด้าเนินการเป็นการเริ่มต้นพัฒนากระบวนการคิดโดยให้นักเรียนใช้จ้านวนนับ และ  
การด้าเนินการของจ้านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 บูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวัน 
ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จนเกิดความคล่องแคล่วและน้าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
คณิตศาสตร์เนื อหาอ่ืน หรือวิชาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แบบรูปของจ้านวนและแบบรูปซ ้าของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ เป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์  ของ
ส่ิงต่าง ๆ ในลักษณะแบบรูปผ่านกิจกรรมบูรณาการกับธรรมชาติและชีวิตประจ้าวัน ให้นักเรียนใช้ การค้นหา
ความสัมพันธ์ ส่ือสารและน้าเสนอข้อสรุปและขยายแนวคิดน้าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ตามจินตนาการ  
 การวัดความยาว น ้าหนักและปริมาตร เน้นทักษะเก่ียวกับการวัดโดยการลงมือปฏิบัติ ให้นักเรียน  
สังเกตเครื่องวัดและใช้เครื่องวัดให้เหมาะสมกับส่ิงที่ต้องการวัด ส่ือสารและเช่ือมโยงการวัดกับความรู้  เรื่อง
จ้านวนและการด้าเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหา  
คณิตศาสตร์จนเกิดความคล่องแคล่วและใช้เป็นทักษะพื นฐานในการสืบเสาะหาความรู้ในศาสตร์แขนงอ่ืน  
 เงินและการวางแผนเก่ียวกับเงิน เน้นการส่ือสาร น้าเสนอ และเช่ือมโยงความรู้เรื่องเงินกับความรู้  
เรื่องจ้านวนและการด้าเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหา  
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คณิตศาสตร์จนเกิดความคล่องแคล่ว น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันและใช้เป็นทักษะพื นฐานในการวางแผนการเงนิ 
เพื่อน้าไปสู่การจัดการเรื่องเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เวลาและระยะเวลาเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การส่ือสารเรื่องเวลาและระยะเวลาผ่านการท้า  
กิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว เพื่อนและผู้เก่ียวข้อง ชุมชนและสังคม แก้ปัญหาเก่ียวกับเวลาและระยะ เพื่อ
น้าไปสู่การจัดการเก่ียวกับเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา   
 ข้อมูลและการน้าเสนอข้อมูลเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใ ช้การตั งค้าถามในส่ิงที่สนใจ  ใน
ชีวิตประจ้าวัน เก็บรวบรวมข้อมูลและน้าเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และสามารถ วเิคราะห ์
แปลความหมายจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ตาราง และน้าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่าง  สมเหตุสมผลเพื่อ
น้าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติ 
 การน้าไปใช้ในชีวิตจริง  
 เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงชั นที่ 1 จะท้าให้นักเรียนมองเห็นปัญหา และ 
วิเคราะห์ปัญหาด้วยมุมมองของตนเองอย่างมีเหตุผลและมีแนวคิดที่หลากหลายและยืดหยุ่น ต่อยอดแนวคิด  
ในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืนซ่ึงนักเรียนน้าไปใช้ท้าความเข้าใจปญัหา  
ที่เกิดขึ นในชีวิตประจ้าวัน แก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่น ค้นหาข้อมูล หรือเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ตนเองสนใจและ  อยาก
หาค้าตอบหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ส้าหรับตนเอง นอกจากนี นักเรียนสามารถส่ือสาร ส่ือความหมาย  และ
น้าเสนอแนวคิดต่าง ๆ ของตนเองเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเอง หรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อ่ืนอย่า ง  
สมเหตุสมผลซ่ึงน้าไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 ภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ สามารถส่ือสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ในสถานการณ์ 
หรือเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้ค้าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เช่น อ่านและเขียนแสดงจ้านวนของส่ิงต่าง ๆ หรือจ้านวน
เงิน บอกเวลา บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา รวมทั งควรส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษา  เพื่อน้าเสนอ
เรื่องราวในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ศิลปะ สามารถใช้แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ  ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  ตามจินตนาการ 
และส่ือสาร ส่ือความหมายและน้าเสนอแนวคิดของตนเองหรือเรื่องราวผ่านงานศิลปะ  
 สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถน้าความรู้เก่ียวกับจ้านวน แบบรูป การอ่านข้อมูลจากตาราง  และ
เวลา ไปใช้ในการก้าหนดจ้านวนครั งและท่ากายบริหาร ก้าหนดตารางการแข่งขัน เวลาและระยะเวลา  ในการ
แข่งขัน  
 สังคมศึกษา สามารถน้าความรู้เก่ียวกับเงิน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพยากรให้คุ้มค่า  และ
การอ่านปฏิทิน การค้านวณเวลาเพื่อเช่ือมโยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีในรอบปี  และ
การท้าความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถน้าความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการ
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ใช้การวัดและเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม  เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล ใช้การนับจ้านวนข้อมูล ใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตารางในการน้าเสนอ ข้อมูล 
 
 



32 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. การแก้ปัญหา 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวติ

จริงด้วยมุมมองของตนเอง (thinking mathematically) 
1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) 
จากประสบการณ 

1.3 มีความมุมานะในการท้าความเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา  

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. การสื่อสาร และน้าเสนอ (Communication and presentation) 
2.1 ส่ือสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจ โดยใช้การแสดง
แทนทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ด้วยส่ือของจริงรูปภาพ งานศิลปะ 
แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ 
2.2 รับฟัง เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อ่ืน 
2.3 น้าเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

1. การจัดการตนเอง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
5. กา ร เป็ นพ ล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. การให้เหตุผล 
3.1 ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผลโดยมี
ข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 
3.2 รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อ่ืนหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม 
3.3 ตระหนักถึงความจ้าเป็นและความส้าคัญในการให้เหตุผล 

2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4. การสร้างข้อสรุปทั่วไป และขยายแนวคิด (Generalization & Extension) 
4.1 สร้างข้อสรุปทั่วไป (generalization) โดยสังเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่
เกิดขึ นซ ้า ๆ (pattern) จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ ทั งด้านความรู้และ
วิธีการเรียนรู้ (how to learn) 
4.2 ขยายแนวคิด (extension) จากข้อสรุปทั่วไป โดยน้าไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

2. การคิดขั นสูง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

5. การคิดสร้างสรรค์ 
5.1 คิดได้อย่างหลากหลาย แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม  
5.2 ประยุกต์ และน้าไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา  
5.3 ต่อยอดแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ หรือ 
แก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืนในชีวิตจริง 

2. การคิดขั นสูง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั นที่ 1 
1. ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับจ้านวนนับได้อย่างถูกต้อง และน้าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของจ้านวนนับโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose)ของจ้านวน 
เปรียบเทียบและเรียงล้าดับจ้านวนพร้อมให้เหตุผล 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ ้าของจ้านวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ และแบบรูปของจ้านวนนับที่
เพิ่มขึ น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน พร้อมให้เหตุผล สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูปและร่วมกัน
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม 
4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะน้าการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสมสรา้งตวั
แบบเชิงคณิตศาสตร์ในการด้าเนินการ ค้านวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบการคูณ และการหาร 
โดยเช่ือมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการด้าเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องแคล่ว และแปล
ความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 
5. แก้ปัญหาเก่ียวกับจ้านวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิมอย่างมุ
มานะ พร้อมทั งแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืนโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
6. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เก่ียวกับการวัดความยาว น ้าหนัก และปริมาตร เลือกใช้หน่วยการวัดและ
เครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น ้าหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม  
7. ส่ือสารเก่ียวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง8. ส่ือสารเก่ียวกับเงิน 
เปรียบเทียบจ้านวนเงิน แลกเงินได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และน้าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
9. แก้ปัญหาเก่ียวกับความยาว น ้าหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่
หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ พร้อมทั งแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืน 
10. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ  จากส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริงผ่านการ
สังเกตและการสร้างรูปร่าง เช่ือมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ  
11. ให้เหตุผลในการจ้าแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที่มีแกน
สมมาตร และน้าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
12. จัดการข้อมูล และน้าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียวส่ือสาร แปล
ความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
13. ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของ
ตนเอง อย่างมุมานะ และสร้างสรรค์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
 สาระส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ความส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหน่ึงและมีความส้าคัญเป็น
อย่างยิ่งในการติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศ นอกจากนี ยังเป็นทักษะส้าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็น
เครื่องมือส้าคัญในการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ้าวัน การแสดงออก การจัดการตนเอง การแสวงหาความรู้
เช่ือมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ อันจะน้าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ  และเป็นเครื่องมือส้าหรบั 
การส่ือสารสร้างความเข้าใจในความแตกต่างในด้านเชื อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี  ภาษาอังกฤษ  
ยังสามารถช่วยกระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน รวมทั งเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจอันดี 
กับผู้อ่ืน โดยเฉพาะเมื่อท้างานร่วมกัน อันน้าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ผู้เรียนภาษาอังกฤษ  จะได้รับการ
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนค้าศัพท์ ประโยคง่าย ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องราว  พร้อม ๆ กับ
แลกเปล่ียนความรู้ แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียนควรได้รับ  แรงเสริมและ
ก้าลังใจจากครูให้มีความกล้า รู้สึกสนุก มีความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษา เกิดความคุ้นเคย  และความมัน่ใจ
ในการฝึกสนทนา โต้ตอบ และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษทั งในและนอกชั นเรียน 
 จุดเน้นการพัฒนา (ช่วงชั นที่ 1) 
 ในช่วงชั นที่ 1 ภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการติดต่อส่ือสารในแง่มุม/ มิติต่าง ๆ ได้แก่ 
 1) รู้ค้าศัพท์ที่พบบ่อยๆ และส้านวนพื นฐานเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และส่ิงต่าง ๆ รอบตัว  
 2) เข้าใจและสามารถโต้ตอบกับผู้พูด/ คู่สนทนาได้ในการแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก โดยใช้
ประโยคง่าย ๆ 
 3) ให้ข้อมูลส่วนตัวเบื องต้นเก่ียวกับตนเอง โดยใช้ค้าและวลีที่สั นและง่าย หรือใช้ประโยคพื นฐานได้  
 4) เข้าใจค้าศัพท์ วลี ประโยคสั นๆรวมไปถึงค้าส่ังที่ใช้บ่อย ๆ ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นทั ง
ในการพูดและการเขียน 
 5) สามารถใช้ค้าศัพท์ วลีสั นๆ และส้านวนที่ใช้ในการส่ือสารเรื่องราวในชีวิตประจ้าวัน เพื่อส่ือสาร
และบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล สี ตัวเลขพื นฐาน ส่ิงของพื นฐาน กิจวัตรประจ้าวัน ฯลฯ  
 6) สามารถจดจ้าและใช้ค้าศัพท์ได้ถูกต้อง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค้าโดด ๆ ระดับพื นฐาน และใช้วลีสั น ๆ 
เก่ียวกับสถานการณ์ในชีวิตประจ้าวันที่พบได้ทั่วไป 
 
* หมายเหตุ ได้ใช้สมรรถนะตามกรอบอ้างอิง FRELE-TH เป็นพื นฐาน เพื่อความชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อ การ
จัดการเรียนการสอน ช่วยให้ครูวิเคราะห์ได้ง่ายขึ น สอดคล้องกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ตาม
กรอบ CEFR และ FRELE-TH 
 



35 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. ฟัง พูดเพื่อการสื่อสาร 
1.1 ฟังและพูดค้าศัพท์ง่าย ๆ สะกดค้า บอกความหมายของค้า วลี  ที่
เก่ียวข้องใกล้ตัวในชีวิตประจ้าวันโดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่าง
ถูกต้อง 
1.2 ฟัง พูดเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือส่ิงต่าง ๆรอบตัว 
ใช้ข้อมูลส่วนตัวเบื องต้นเก่ียวกับตนเอง โดยใช้ค้าและวลี ที่สั นและง่าย หรือ
ใช้ประโยคพื นฐานได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 
1.3 ใช้ค้าศัพท์ วลีสั น ๆ และส้านวนที่ใช้ในชีวิตประจ้าวันเพื่อส่ือสารและ
บรรยายข้อมูลส่วนบุคคล กิจวัตรประจ้าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
๕.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับระบบ
ธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. อ่านเพื่อความเข้าใจ 
2.1 อ่านประโยคอย่างง่ายเก่ียวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์ 
ใกล้ตัวจากส่ือที่หลากหลายแล้วปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม และวิทยาการ
อย่างยั่งยืน 
2.2 อ่านบทความสั นๆ ง่ายๆ เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของ
ตนเองเก่ียวกับเนื อหาที่สนใจจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
๖. การอยู่ร่วมกับระบบ
ธรรมชาติ 

3. เขียนเพื่อแสดงความคิดและสะท้อนความรู้สึก 
3.1 เขียนประโยคอย่างง่ายเพื่อน้าเสนอข้อมูล แสดงความคิดความรู้สึก 
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล และส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
3.2 เขียนค้าศัพท์ วลี และประโยคสั น ๆ ที่ตนเองสนใจ จากส่ือ และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
5 . กา ร เ ป็ นพ ล เ มื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับระบบ
ธรรมชาติ และวิทยาการ
อย่างยั่งยืน 

4. ใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ และท้างานร่วมกับผู้อื่น 
4.1 สนทนา ส่ือสารความต้องการของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิด 
โดยใช้วลี ประโยคง่ายๆ ร่ วมกับผู้อ่ืน ในสถานการณ์ที่หลากหลายใน
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม 
4.2 สร้างชิ นงานเก่ียวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับบุคคลเหตุการณ์
และส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 
 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
5. กา ร เป็ นพ ล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่ วม กับระบบ
ธรรมชาติ และวิทยาการ
อย่างยั่งยืน 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั นที่ 1 
1. ฟัง พูดค้าศัพท์ บอกความหมายวลี ภาษาอังกฤษอย่างง่ายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนโดยออก
เสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
2. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง แลกเปล่ียนและน้าเสนอข้อมูลด้วยค้าสั น ๆ และง่าย ๆ
เก่ียวกับเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจ้าวันและปฏิบัติตาม
ได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 
3. ฟัง พูดเก่ียวกับเนื อหาที่สนใจ จากส่ือวีดิทัศน์ นิทาน เรื่องสั น โฆษณา โดยเลือกใช้ค้าหรือประโยคอย่างง่าย 
เพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั น ๆ อย่างเหมาะสม  
4. อ่านประโยคค้าส่ัง ค้าแนะน้าอย่างง่าย และน้าไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. อ่านนิทาน เรื่องสั น การ์ตูน ได้อย่างถูกต้อง และบอกความรู้สึกของตนเองจากเรื่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสม  
6. เขียนประโยคอย่างง่ายเก่ียวกับตนเอง บุคคล และส่ิงต่าง ๆ  รอบตัว ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคล
ตามกาลเทศะ 
7. ใช้ทักษะการเขียนค้า วลี หรือประโยคอย่างง่าย เพื่อแสดงความคิดหรือสะทอ้นความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  
8. ใช้วลี ประโยคอย่างง่ายในการสนทนา ส่ือสารความต้องการของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดในการ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมเลือกใช้ส่ือ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาที่สะท้อนการเรียนรู้ตามความ
ถนัดและความสนใจของตนเองอย่างเหมาะสม 
9. เลือกใช้ส่ือ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาที่สะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 สาระส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ความส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 พัฒนาการการเรียนรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ (ทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์)  
 เด็กประถมต้น (ช่วงชั นที่ ๑) เป็นวัยที่สมองก้าลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขยายความจุอย่างมากจึงเป็น
หน้าต่างแห่งโอกาสทองในการพัฒนาสมองที่ส้าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) พัฒนาสมองส่วนเช่ือมต่อ (Corpus 
Callosum) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซ่ึงมีผลต่อพัฒนาการทั ง Psychomotor ความ
เข้าใจเชิงโครงสร้าง เชิงระบบ รวมถึงการท้างานเซลล์กระจกเงา (Mirror Neurons) ใน Premotor Cortex 
ซ่ึงเป็นเซลล์ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ที่เรียนรู้จากการสังเกตและเลียนแบบผู้อ่ืน  ๒) 
พัฒนาการท้างานของสมองส่วนหน้าให้เกิดโครงข่ายของเซลล์ประสาทในชุดที่รับรู้ความละเอียดประณีต
ซับซ้อน การตัดสินใจ การคิดวิจารณญาณ การสะท้อนคิดอย่างลึกซึ ง (Executive Function) ๓) การพัฒนา
ของสมองส่วนหน้าที่ไปช่วยก้ากับการท้างานของสมองส่วน Limbic System และ Amygdala ที่เก่ียวข้องกับ
อารมณ์และความทรงจ้า และ ๔) การพัฒนาสมองส่วน Cerebellum ที่ท้างานเก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย มีจังหวะ ท่วงที ลีลา และการท้างานของร่างกายทุกส่วนกับขอบเขตและมิติของพื นที่ ซ่ึงต้องอาศัย
ศิลปะทั งทัศนศิลป์และดนตรีเป็นฐานปฏิบัติเรียนรู้ และสามารถกระตุ้นพัฒนาการของสมองทั ง ๔ หน้าที่
ดังกล่าวได้โดยตรง 
 การท้างานของสมองทั ง ๔ ส่วนนี สามารถจะกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนด้าน
ศิลปะ ทั งทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ผ่านทั งกระบวนการการรับรู้สัมผัสสุนทรียภาพ และกระบวนการ
สร้างงานศิลปะ รวมทั งการใช้ศิลปะเพื่อการพัฒนาจิตใจ (Contemplative Arts) มองเห็นความสัมพันธ์ของ
ความรู้สึกที่มีผลต่อการท้างานและการพัฒนาด้านจิตใจ ถ้าหากพลาดการใช้โอกาสแห่งการเช่ือมโยงของเซลล์
สมองชุดเหล่านี  เซลล์สมองจะตัดวงจรนี ออกโดยอัตโนมัติ และยากที่จะสร้างขึ นใหม่ในวัยที่โตขึ น 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงชั นที่ ๑ นี  เป็นวัยที่กระตือรือร้นในการเล่น กล้าทดลองหา
ประสบการณ์ตรงด้วยตนเองอย่างไม่กลัวถูกผิด พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานจากความฝัน ความทรงจ้า
ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น การประดิษฐ์ การถ่ายทอดจินตนาการ นักเรียนควรได้ทดลองเล่น เช่น เล่นกับผลกระทบ
ของสี วัสดุ ส่ิงที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เล่นกับเสียงที่มีความแตกต่าง และการละเล่นแบบต่าง ๆ ที่มีทั งบทรอ้ง 
ด้วยลีลาและท่าทางที่หลากหลาย นักเรียนจะค่อย ๆ  เห็นและยอมรับความหลากหลายของงานศิลปะทุกแขนง 
ที่เป็นการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกทั งของตนเองและหมู่คณะ 
 นักเรียนในช่วงชั นนี  ชอบที่จะอ่านโลกและให้ความหมายกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ชอบมีเพื่อนเล่นและ
เล่นเป็นกลุ่ม ร่วมกันสร้างเรื่องราวโดยน้าความรู้สึกและความเข้าใจ ผนวกกับจินตนาการ ออกมาเป็นงาน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง นักเรียนจะเริ่มตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการน้าความรู้สึกนึกคิดนั นมา
บอกเล่าใหม่ ที่แสดงถึงประสบการณ์ของนักเรียน หรือประสบการณ์ที่นักเรียนได้มีร่วมกับผู้อ่ืน 
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 จุดเน้นการพัฒนา 
 ด้านที่ ๑ ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาด้านเจตคติ (Affective Domain) ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิดความ
ซาบซึ ง ทัศนคติ ความเช่ือ ความสนใจ คุณธรรม และค่านิยม ควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถซึมซับรบัรูค้ณุคา่ 
ความงาม ความประณีต สุนทรียภาพ ในธรรมชาติและส่ิงรอบตัว พร้อมทั งฝึกฝนกระบวนการทางศิลปะ ซ่ึง
เริ่มต้นด้วยการใช้ศิลปะเพื่อการพัฒนาจิตใจ (Contemplative Arts) เพื่อการสะท้อนย้อนมองถึงสภาวะจิต
และกาย และสามารถจัดการตนเองให้เป็นปกติพร้อมที่จะสร้างผลงานศิลปะทั งในด้านทัศนศิลป์ดนตรี และ
นาฏศิลป์ นักเรียนไม่เพียงมีความรู้ทางด้านศิลปะหรือมีทักษะในการสร้างงานศิลปะเท่านั นแต่ควรจะไดพ้ฒันา
ถึงระดับที่เกิดความตระหนักรู้เชิงคุณค่า และมีทัศนคติเชิงบวก ควรฝึกให้นักเรียนกล้าสร้างสรรค์งานและ
น้าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย และฝึกการรับฟังความคิดเห็นที่มีผลต่อการพัฒนางานศิลปะทั งของตนเอง
และของผู้อ่ืนเพื่อส่ือสารและลดช่องว่างระหว่างส่ิงที่ตนเองเห็นกับผลงานที่สร้างขึ นรวมถึงส่ิงที่ ผู้อ่ืนเห็นและ
รับรู้ 
 ด้านที่ ๒ การผสานศิลปะสากลกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นกระบวนการพัฒนาความเป็น
พลเมืองที่มั่นคงด้วยการมีรากฐาน ภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างทัดเทียมกับสากล ด้วยความ
ภาคภูมิใจส้าหรับเด็กวัยนี จะไม่เพียงมีผลในการกล่อมเกลาทางด้านสุนทรียภาพ แต่ไปถึงสุนทรียภาพที่แฝงอยู่
ในภูมิธรรมภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี ที่ก้าลังสร้างความสัมพันธ์ของตนเองและ
ผู้อ่ืน รวมทั งส่ิงแวดล้อมทางสังคมอย่างแนบแน่น 
 การน้าไปใช้ในชีวิตจริง 
 ระดับตนเอง การน้าสุนทรียภาพไปใช้ในชีวิต คือ เป็นผู้มีสายตามองเห็นคุณค่า ความงามของสรรพส่ิง
รอบตัว เกิดความคิดเชิงบวกและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสุนทรียภาพในชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ท้ากิจกรรมทุกอย่างในชีวิตและท้างานอย่างมีศิลปะ 
 ระดับชุมชนและสังคม รู้จักการใช้งานศิลปะเป็นส่วนประกอบสร้าง แรงบันดาลใจ แรงศรัทธาเสริม
เอกภาพของกลุ่มคน ชุมชน สังคม โดยมีศิลปะเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจ และน้อมน้าไปสู่การสร้างงานศิลปะ
สาธารณะกุศล ศิลปะเพื่อชุมชน ศิลปะในวัฒนธรรมประเพณี ในวาระ หรือเทศกาลที่ส้าคัญต่าง ๆ 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 บูรณาการระหว่างทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ อย่างสอดคล้องและกลมกลืน และบูรณาการกับ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี  
 ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม ภาษา และดนตรี นาฏศิลป์ เป็นส่ือประกอบที่เกื อกูลกันเป็น
การฝึกทักษะทางภาษาของเด็กในวัยช่วงชั นที่ ๑ เป็นอย่างดี ได้ออกเสียงที่ชัดเจน มีจังหวะ มีลีลามีท่วงท้านอง 
ท้าให้การเรียนรู้ค้ากลอน บทร้องเล่น เป็นการเรียนที่มีความรื่นรมย์ ล่ืนไหล มีความสุข และสามารถถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึก ได้ตรงกับความหมาย เกิดปฏิภาณไหวพริบในการใช้ภาษา และเป็นที่มาของคลังค้าที่
หลากหลาย เด็กในวัยนี สามารถใช้การวาดภาพเป็นส่ือถ่ายทอดแทนภาษาเขียนเพื่อให้ตนเองเกิดความเข้าใจ
ความหมาย หรือบันทึกเรื่องราวที่เป็นความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ  ได้อย่างชัดเจน เพื่อทดแทนชุดภาษาที่ไม่เพียงพอ 
และสามารถส่ือกับผู้อ่ืนให้เข้าใจความคิดและความหมายเหล่านั น 
 สังคมศึกษา เป็นส่ือในการถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ ความผูกพันของครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนโดยรอบ น้าเสนอองค์ประกอบของพื นที่โดยการใช้แผนผัง แผนที่ การก้าหนดสถานที่ส้าคัญต่าง ๆ
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ทิศทาง ขอบเขตในระดับต่าง ๆ  ถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ผ่านการดูงานจิตรกรรม อ่านต้านานและ
บันทึกเป็นภาพวาด ท้าความเข้าใจเหตุการณ์ที่ไกลตัว ( Space and Time) เพื่อท้าความเข้าใจความ
เปล่ียนแปลงของโลกและระบบธรรมชาติก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดขึ น 
 คณิตศาสตร์ ในเรื่องเส้น รูปร่าง รูปทรงขนาด ความหนาบาง พื นที่ พื นผิว และสีอ่อนแก่ การจ้าแนก 
แยกแยะ จัดกลุ่ม จัดองค์ประกอบศิลปะด้วยเส้นและรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต ทั งแบบสมบูรณ์และแบบแตก
ลาย หรือขยายอย่างมี Pattern การจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้วยจังหวะของรูปและที่ว่าง (Solid and Void) ทั ง
บนหน้ากระดาษ หรือการแสดงบนเวทีตลอดจนค่าความยาวของเสียง การเกิดระดับเสียงในดนตรี  
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  การส้ารวจและสังเกตธรรมชาติเป็นกระบวนการร่วมทั งด้าน 
วิทยาศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ ที่ช่วยให้เด็กรู้จักและเข้าใจสรรพส่ิงในธรรมชาติด้วยการสัมผัสและมี
ประสบการณ์ตรง สามารถเห็นรายละเอียดและระบุ ตั งค้าถามเพื่อการสืบค้นที่มาของปรากฏการณ์ต่าง ๆ และ
กระบวนการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเพื่อน้ามาสร้างงานศิลปะ เช่น สีเพื่อการวาดภาพ ดินส้าหรับงานปั้นทั งนี เดก็
จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการสกัดสีด้วยวิธีง่าย ๆ จากการบด คั น ดอกไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ฝน ดิน หิน และการทดลอง
เพิ่มคุณสมบัติของสีด้วยน ้ามะนาว น ้าขี เถ้า หรือการเตรียมดินปั้น ด้วยกระบวนการคัดแยกย่อย กรอง ละลาย 
กระบวนการเล่นนี  นอกจากเด็กจะได้รู้ถึงที่มาของวัสดุส้าคัญที่ใช้สร้างชิ นงานศิลปะแล้วยังได้ความเข้าใจ
พื นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
๑.๑  รู้ จั ก ช่ืนชม สุนท รี ยภา พ  ( Art Appreciation) จ า กธ ร ร มชา ติ  
สภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจ้าวัน รวมถึงผลงาน ศิลปะอัน
เก่ียวเน่ืองกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากการรับรู้
ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การได้ฟังและ การบูรณาการข้าม
ประสาทสัมผัส 
๑.๒ ใช้ศิลปะ เพื่อการพัฒนาจิตใจผ่านการท้างานอย่างมีสมาธิ สังเกต เห็น 
เข้าใจและรับรู้สุนทรียภาพ ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาท สัมผัส (กาย – 
ใจ – มือ – ตา – หู) กับธรรมชาติ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั นสูง 
๔. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๒. การสร้างงานทัศนศิลป์ 
๒.๑ รับรู้ สังเกต ใช้ภาษาทางทัศนศิลป์อย่างเข้าใจความหมายและเข้าใจ 
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง และ 
รูปทรง ความกลมกลืน ความสมดุล ความเป็นเอกภาพ สามารถ 
ส่ือความหมายทางรูปแบบและเรื่องราวตามจินตนาการและความคิด  
สร้างสรรค์ได้ 
๒.๒ ทดลองและสังเกตผลที่เกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของตนเอง และ 
น้าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ และการน้าเสนองานศิลปะ  

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั นสูง 
๓. การส่ือสาร 
๕.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๒. การสร้างงานทัศนศิลป์ 
๒.๓ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่ตนเองช่ืนชอบ หรือร่วมสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน 
ถ่ายทอดจินตนาการจากธรรมชาติ สภาพแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว 
ที่เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตประจ้าวัน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ 
จากประสบการณ์ โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
จนค้นพบส่ิงใหม่ 

 

๓. ร้อง เล่น เต้น และเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี 
๓.๑ สนุกกับการร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีที่เหมาะกับช่วงวัย เรียนรู้ 
อารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง 
๓.๒ ฟัง อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียง 
ที่มาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆ รูปแบบการเกิดเสียง 
และอธิบายบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี 
๓.๓ ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง หรือโน้ตเพลง 
๓.๔ ขับร้อง เคาะจังหวะ และบรรเลงดนตรีอย่างถูกต้อง ด้วยความมั่นใจ 
๓.๕ มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถ่ิน ในรูปแบบ  
เดี่ยว หรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจ และเหมาะสมกับวัย รวมทั งการเป็น 
ผู้ดู ผู้ชมและผู้แสดงที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

๒. การคิดขั นสูง 
๓. การส่ือสาร 
๔. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๔. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ 
๔.๑ สนุกกับการเคล่ือนไหวร่างกาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว์ ส่ิงของ 
ในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ 
๔.๒ ใช้ภาษาท่า ส่ือความหมายแทนค้าพูด และแสดงการเคล่ือนไหว 
ร่างกายที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง 
๔.๓ แสดงท่าทางประกอบการละเล่นพื นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือ 
นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ที่เหมาะสมกับวัย 
๔.๔ สนุกกับการละเล่นพื นบ้าน และเล่าถึงการแสดงนาฏศิลป์ในท้องถ่ิน 
ที่ตนเองช่ืนชอบ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั นสูง 
๓. การส่ือสาร 

๕. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเช่ือมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับ 
วัฒนธรรมในชีวิตประจ้าวันและในท้องถิ่น 
๕.๑ รับรู้ ช่ืนชมความงามของผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ 
แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ และความคิดเห็น 
ที่สะท้อนประสบการณ์สุนทรียะที่สัมพันธ์กับผลงานศิลปะ 
๕.๒ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อ่ืน หรืองานที่ 
ท้าร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟัง 
ความเห็นของผู้อ่ืนและน้ามาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 
๕.๓ เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลป์สืบสาน ประยุกต์งานศิลปะ  
และวัฒนธรรมในท้องถ่ิน เพื่อน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน วันส้าคัญ 
หรือเทศกาลต่าง ๆ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั นสูง 
๓. การส่ือสาร 
๔. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
๕.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั นที่ 1 
๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรู้สึกของตน
ช่ืนชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเช่ือมโยงธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ  
(ทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์) 
๒. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศลิป์ทีต่นเองช่ืนชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึงธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจ้าวันที่เช่ือมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และท้องถ่ินเป็น
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสีด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
๓. ร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีสอดคล้องกับอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียงหรือ
โน้ตเพลง ในการเคาะจังหวะ ขับร้อง หรือบรรเลงเพลงอย่างถูกต้อง อธิบายองค์ประกอบทางดนตรี
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงที่มาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆ และรูปแบบ
การเกิดเสียงแบบต่าง ๆ 
๔. มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถ่ิน ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจเหมาะสม
กับวัย รวมทั งการเป็นผู้ดู ผู้ชมที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
๕. สนุกกับการเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อแสดงท่าทางเลียนแบบในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ สร้างสรรค์และมี
สุนทรียภาพ ใช้ภาษาท่าในการส่ือความหมายแทนค้าพูด ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบการละเล่น
พื นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ที่เหมาะสมกับวัย และเล่าถึงนาฏศิลป์  ในท้องถ่ินที่
ตนเองช่ืนชอบ 
๖. รับรู้ ช่ืนชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และเสนอ 
ผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเองงานของ
ผู้อ่ืน หรืองานที่ท้าร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็น ของผู้อ่ืนและน้ามา
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 
๗. เช่ือมโยง ผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจ้าวัน เป็นส่ือแสดงความงามได้
อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถ่ิน เพื่อน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน  วัน
ส้าคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 สาระส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ความส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทั งกายและจิตที่ดีซ่ึงมีความส้าคญั
เพราะเก่ียวโยงกับทุกมิติของชีวิต ทุกคนควรได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะไ ด้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องมี
เจตคติ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย ท้าให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะในการใช้ชีวิต ส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี  
 สุขศึกษา มุ่งเน้นการจัดโอกาสการเรียนรู้ให้เกิดการปฏิบัติทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตจนเป็นนิสัย  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน อันจะน้าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน เพื่อการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 พลศึกษา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวที่ต้องควบคุมร่างกายและจิตใจในการท้ากิจกรรม  
ทางกาย การออกก้าลังกาย การเล่นเกม และกีฬา ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีสุขภาพดีมีระเบียบ วินัย  
อดทน สร้างสรรค์ความสามัคคีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 จุดเน้นการพัฒนา 
 การพัฒนาผู้เรียนในช่วงชั นที่ 1 นี  มีเป้าหมายส้าคัญ เพื่อให้ผู้เรียน มีสุขภาพกายที่ดีและการ
เจริญเติบโตที่เหมาะสม มีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการ
ด้าเนินชีวิต และใช้ข้อมูลสารสนเทศเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  
 เป้าหมายส้าคัญดังกล่าว ประกอบด้วยสมรรถนะเฉพาะ ๓ สมรรถนะ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
สมรรถนะหลักทั ง 6 สมรรถนะ และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั นที่ 1 จ้านวน 8 ข้อ ส้าหรับ
น้าไปก้าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ต้องค้านึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะเฉพาะด้วย โดยจัดกิจกรรม ประสบการณ์ หรือสถานการณ์จากเรื่องราวใกล้ตัวไปสู่ไกลตัวจากงา่ยไป
ยาก ตามพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
 ส้าหรับช่วงชั นที่ ๑ จากผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว อาจจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี  
 การมีสุขภาพกายที่ดีและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนสร้างนิสัย
การดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากอาการเจ็บป่วย หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย และรู้จักขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจ 
รวมทั งการใช้ข้อมูลด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ 
 การมีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีกิจกรรม
ทางกายด้วยการเคล่ือนไหวร่างกายทั งแบบอยู่กับที่ เคล่ือนที่ และแบบมีอุปกรณ์ เล่นเกม การละเล่นพื นเมือง 
ออกก้าลังกาย และเล่นกีฬาทั งประเภทเดี่ ยว ประเภทคู่ และประเภททีม เป็นประจ้าสม่้าเสมอด้วยความ
สนุกสนาน และปลอดภัย และรักษาส่ิงแวดล้อม โดยจัดพื นที่ปลอดภัยในการท้ากิจกรรมทั งก่อนและหลังท้า  
กิจกรรม 
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 การมีสุขภาพจิตที่ดีและมีทักษะในการด้าเนินชีวิต เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเห็นคุณคา่ของ
ตนเอง รู้จักและจัดการอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
 การน้าไปใช้ในชีวิตจริง 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย จนเกิดสมรรถนะ ควรออกแบบกิจกรรมที่เอื อต่อการ
น้าไปใช้ในชีวิตจริง จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และเรียนรู้จากการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่น 
ออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับวัย ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ ทั งที่บ้าน โรงเรียนและระหว่างการเดินทางได้ จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการเอาตัว
รอดจากเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ และสร้างสัมพันธภาพกับคนรอบข้างจดัพื นทีใ่ห้
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ ฝึกให้รู้จักอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของตนเองและสามารถ
จัดการได้ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวัน จัดกิจกรรม เกม หรือกีฬา ร่วมกับเพื่อนในห้องต่างห้อง 
หรือต่างโรงเรียน ฯลฯ โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ประสานความร่วมมือในการท้า
กิจกรรมร่วมกับครอบครัว ชุมชน ติดตามความก้าวหน้า หรือพัฒนาการของผู้เรียนอย่า งต่อเน่ือง 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน ๆ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี  
 ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ จัดสถานการณ์โดยใช้ค้าศัพท์และเรื่องราวการเล่นเกมการละเล่นพื นเมือง 
การออกก้าลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การตั งค้าถามเพื่อสืบค้นข้อมูล การบันทึก 
และสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพื่อการน้าเสนอเรื่องราวจากกิจกรรม  
 คณิตศาสตร์ นับจ้านวนที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ การอ่านข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อท้าความเข้าใจ
เรื่องราวรอบตัวที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ การค้านวณผ่านการเล่นเกม การเล่นกีฬา การเคล่ือนไหวร่างกาย
ตามรูปแบบและทิศทางต่าง ๆ 
 ศิลปะ ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ส่ือความหมายของเรื่องราว สะท้อนความคิดและ
ความรู้สึกในหัวข้อที่น้าเสนอ 
 สังคมศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง ระเบียบ กฎกติกา มารยาท หลักเกณฑ์ของสังคม ได้อย่างมีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือในการ
ท้างานเป็นทีมผ่านการเล่น การออกก้าลังกาย และการเล่นกีฬาร่วมกัน 
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเก่ียวกับสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ้าวัน เช่น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากมลพิษ
ทางดิน น ้า อากาศ 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. การมีสุขภาพกายที่ดีและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 
1.1 ความสามารถในปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 1. การจัดการ
ตนเอง 
1.2 ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองในได้สมวัย 
1.3 ความสามารถในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยและหลีกเล่ียง 
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เส่ียงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
1.4 ความสามารถในการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
5.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. การมีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย 
2.1 ความสามารถในการเคล่ือนไหวอวัยวะทุกส่วนได้อย่างสัมพันธ์กัน  
2.2 ความสามารถในการเคล่ือนไหวหลากหลายรูปแบบ อย่างปลอดภัย 
2.3 ความสามารถในการท้ากิจกรรมทางกาย เล่นเกม เล่นการละเล่น
พื นเมือง ออกก้าลังกาย และเล่นกีฬา อย่างปลอดภัย และมีน ้าใจนักกีฬา  
2.4 ความสามารถในสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
5.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. การมีสุขภาพจิตที่ดีและมีทักษะในการด้าเนินชีวิต 
3.1 ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อ่ืน 
3.2 ความสามารถในการส่ือสารอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
3.3 ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี กับผู้อ่ืน 
3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
5.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั นที่ 1 
1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ท้ากิจวัตรประจ้าวัน กิน นอน พักผ่อนเล่น 
และกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ และสังคมอย่างสมดุลและเหมาะสมตามวัย 
ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกายและจิต ดู ฟัง อ่าน และแลกเปล่ียนข้อมูลด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย 
เพื่อน้ามาใช้ในชีวิตประจ้าวันอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างนิสัยเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
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2. รับรู้และหลีกเล่ียงการน้าตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เส่ียงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ปฏิบัติตนตามค้าแนะน้า และขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บป่วย
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง 
๓. สังเกตส่ิงแวดล้อมและข้อมูลข่าวสารรอบตัว ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
อาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย และสุขภาพรายบุคคล 
4. มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกาย เคล่ือนไหวอวัยวะทุกส่วนได้สัมพันธ์กัน มีทักษะการเคล่ือนไหว
พื นฐานได้อย่างถูกต้อง และหลากหลายรูปแบบทั งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์ด้วยความแรง ระยะทาง หรือมี
ความแม่นย้าในบริบทที่เหมาะสมอย่างมีสติโดยค้านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
5. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื นเมือง ออกก้าลังกาย และเล่นกีฬา อย่างสม่้าเสมอจนเป็นนิสัยด้วยความ
สนุกสนาน มีน ้าใจนักกีฬา รับรู้และปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกันและรักษาส่ิงแวดล้อม โดย
จัดพื นที่ปลอดภัยในการท้ากิจกรรมทั งก่อนและหลังท้ากิจกรรม 
6. ส้ารวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย และข้อจ้ากัดของ
ตนเองในการท้ากิจกรรมในชีวิตประจ้าวันทั งส่วนตัวและร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิด ข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้เกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจ 
7. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม
ตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู้และหลีกเล่ียงภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่
สบายใจ หาทางออกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ไม่เป็นการท้าร้ายหรือใช้ความรุนแรงขอความช่วยเหลือ 
ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ 
8. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอย่างมีความสุข และมีการส่ือสารให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
กับคนอ่ืน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 
 สาระส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ความส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 สังคมศึกษาเป็นศาสตร์บูรณาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาส้าคัญคือ
ประวัติศาสตร์ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ สังคมศึกษามีเป้าหมายส้าคัญทีมุ่ง่พฒันา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พลเมืองที่มีลักษณะหลายระดับ ประกอบด้วยการเป็นพลเมืองของท้องถ่ิน
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมุมมอง
หลากหลายและมีมโนทัศน์ส้าคัญส้าหรับใช้ท้าความเข้าใจโลกและชีวิตที่กว้างขวาง เป็นผู้มีความสามารถที่จะ
เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพของตนอย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถ
ปรับเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจนร่วมมือกันเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงให้แก่ชุมชนและสังคม  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี  มีสมรรถนะเฉพาะ ๖ ประการ ได้แก่ 
   ๑. ปฏิบัติตนสอดรับกับหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ สามารถ
จัดการอารมณ์อย่างมีสติสัมปชัญญะ อดทนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในชีวิตประจ้าวัน 
   ๒. วางแผนการใช้ทรัพยากรและการใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
พอเพียงในระดับตนเองและครอบครัว 
   ๓. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการรวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูลและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล เพื่อเข้าใจการเปล่ียนแปลง สาเหตุและผลสืบเน่ืองของเหตุการณ์ในอดีตที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน เห็นคุณค่าของสถาบันหลักของชาติ และท้องถ่ินที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อสร้างส้านึกร่วม
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
   ๔. ติดตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมอยู่รอบตัวและชุมชน ตัดสินใจด้าเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจ้าวันอย่างรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในการป้องกัน รับมือ แก้ปัญหา ส่ิงแวดล้อมในชั นเรยีน 
โรงเรียนและชุมชน ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม และความสัมพันธ์ที่
สมดุลระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
   ๕. รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันในชั นเรียน และโรงเรียน โดยสันติวิธี 
   ๖. เลือกและจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ไม่ให้เกิดผลเสีย
ต่อตนเองและผู้อ่ืน ตัดสินใจที่จะเช่ือหรือไม่เช่ือ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ 
ประโยชน์และโทษของส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัล สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว 
 สมรรถนะเฉพาะทั ง ๖ สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับสมรรถนะหลักทั ง ๖ สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั น ๑๒ ข้อ ซ่ึงเป็นเป้าหมายของช่วงชั นนี  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั นที่ ๑ ทั ง ๑๒ ข้อ ดังกล่าว น้า ไปก้าหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โดยต้องค้านึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื่อ
ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ชั นปีแล้ว จะน้าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรูช่้วงชั นตามที่หลักสูตรก้าหนดไว้  
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 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี  ว่าด้วยการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อท้าความเข้าใจตนเองและสังคม โดยการ
ปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือด้วยส้านึกที่ดี ที่ได้รับการปลูกฝัง การพฒันา
ระบบความคิด พิจารณา ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจท้าส่ิงใด ๆ  ท้าให้เป็นผู้มีจิตใจดีที่ส่งผลต่อการคิดดี พูดดี และ
ท้าแต่ส่ิงที่ดี อันเป็นประโยชน์และสร้างสันติสุขทั งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม หาค้าตอบเก่ียวกับเรื่องราวที่
เกิดขึ นในอดีต ท้าให้เข้าใจสังคมในอดีตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อน้ามาเสริมสร้างความเข้าใจ
ในสังคมปัจจุบันที่มีรากประวัติศาสตร์ซ่ึงเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ที่มีลักษณะผสมผสานและก่อรูปเป็นวัฒนธรรมและสังคมมกีาร
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองเป็นพลวัต โดยเฉพาะความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ อันส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ และสิทธิเสรีภาพในการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อตนเองในการใช้จ่าย และการใช้
ทรัพยากรโดยค้านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและส่ิงแวดล้อม อันจะน้าไปสู่การเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติ  
 จุดเน้นการพัฒนา 
 การออกแบบกรอบคิดหลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านศีลธรรมจัดให้สอดรับกับกรอบ
คิดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ การด้าเนินการเรียนรู้ให้ไปถึงสมรรถนะทั ง ๖ ประการ ได้นั น ต้องอาศัยการปฏิบัติทั งกาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา ซ่ึงสามารถที่จะถ่ายทอดศีลธรรมไปสู่ชีวิตตามทฤษฎีและหลักการ
ในการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  การปฏิรูปการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นการศึกษาถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมในฐานะเป็นพลเมืองของชาติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และของ
โลกซ่ึงร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ให้เกิดความมั่นคงทางสังคมโดยมีศีลธรรมตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืนเป็นฐาน (ตามมาตรา ๖๗ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรูนี้ 
ช่วยให้ผู้เรียนใช้ชีวิตทั งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นพลเมืองดี  
 ส้าหรับช่วงชั นที่ ๑ ได้จัดผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั น เป็น ๖ หัวข้อ ดังนี  
 ศาสนธรรมน้าทางชีวิต เพื่อพัฒนาตน ครอบครัว และชุมชน  เป็นการบูรณาการให้นักเรียนได้
ประยุกต์ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ เพื่อให้เอื อต่อการพัฒนาพฤติกรรม
ลักษณะนิสัย จิตใจ และปัญญา อันจะน้าไปสู่การสร้างประโยชน์และความสงบสุขในครอบครัว โรงเรียน และ 
ชุมชน 
 การวางแผนการเงินและการใช้ทรัพยากร เป็นการบูรณาการให้นักเรียนได้วางแผนร่วมกับคนใน
ครอบครัว เพื่อน และครู เรียนรู้และพัฒนาตนเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินและใช้ทรัพยากรอย่างมีการวางแผนและ
ประหยัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน เห็ นความส้าคัญของการประหยัดและออม 
สามารถประยุกต์ใช้แนวยคิดของการพัฒนาที่ย่ังยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด้าเนิน
ชีวิต 
 เหตุการณ์ในอดีตของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน รวมทั งความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถาบนั
พระมหากษัตริย์ เป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้ค้นหาเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัว และโรงเรียนอย่าง
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เป็นระบบ ผ่านการท้ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนและผู้เก่ียวข้อง จนสามารถท้าความเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ 
น้าเสนอโดยมีหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนมาสนับสนุน น้าไปสู่การปฏิบัติตนที่แสดงถึงความภาคภูมิใจใน
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ 
 ชีวิตในบ้าน โรงเรียน และชุมชน  เป็นการบูรณาการให้นักเรียนฝึกการใช้ชีวิตจากสังคมใกล้ตัวไปสู่
สังคมที่ไกลตัว และสังคมในโลกเสมือน ที่ค้านึงถึงบทบาท สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพ เป็นสมาชิกของสังคม
ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกและปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่าง และท้าประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยไม่สร้างควาอมเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อ่ืน ส่วนรวม และส้ารวจข้อมูลโดยใช้  
แผนที่ แผนผัง รูปถ่าย เพื่อจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นการบูรณาการให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยที่มีการผสมผสาน เลือกรับและปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของชุมชนและ
ท้องถ่ินโดยค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน เคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาตไิทย  
 รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง เป็นการบูรณาการให้ผู้เรียนตระหนักและเท่าทันความคิดของตนเองที่
ได้รับอิทธิพลจากส่ือและค่านิยมของสังคม เท่าทันส่ือโฆษณา มีวิจารณญาณในการเลือก สร้างและส่งต่อส่ือ
สารสนเทศ 
 การน้าไปใช้ในชีวิตจริง 
 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้ศาสนธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้สามารถดูแลตนเองใน
ชีวิตประจ้าวันอย่างเป็นปกติสุข 
 จากการพัฒนาคุณสมบัติการเป็น “นักประวัติศาสตร์ที่ดี กล่าวคือ รู้จักสังเกต ไต่ถาม จดจ าและน าส่ิง
ที่ศึกษาจดจ ามาได้ มาวิเคราะห์หาเหตุผลที่ถูกต้องต่อไป” (หนังสือสายธารประวัติวิทยา, สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ฝึกฝนใช้กระบวนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของครอบครัว โรงเรียนชุมชน 
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ท้องถ่ิน เข้าใจพัฒนาการของสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ สถาบันชาติศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ มีสมรรถนะในการส่ือสารด้วยภาษา เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
อาศัยการคิดขั นสูงเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง ซ่ึงผู้เรียนสามารถน้าไปใช้ในการ
ท้าความเข้าใจและค้นหาข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองอยากหาค้าตอบ  
 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคล เข้าใจการอยู่ร่วมกันตามกฎ กติกา และข้อตกลง ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับส่ิงแวดล้อมที่ตอ้งร่วมกันดูแลรกัษา น้าไปสู่การท้าตนให้เป็นประโยชน์ ร่วมรับรู้  
และแก้ปัญหาโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อ่ืน และไม่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม 
 จากการฝึกฝนเรื่องการออม การวางแผนและใช้เงิน รวมทั งใช้ทรัพยากรอย่างมีสติ ตระหนักถึงผลที่
เกิดขึ นจากการใช้เงินและใช้ทรัพยากรของตนเอง ช่วยลดปัญหาทางการเงินและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้
คุณค่า ที่จะเกิดขึ นในอนาคตทั งในระดับตนเอง และครอบครัว มีจิตส้านึกและปฏิบัติตามตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาที่ย่ังยืน 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 ภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ สามารถจัดสถานการณ์จากการฟัง การอ่านวรรณกรรมส้าหรับเด็ก 
นิทาน ต้านาน เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลส้าคัญในอดีตที่หลากหลาย ซ่ึงมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาและ
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ศาสนาอ่ืน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงประเพณีที่ดีงาม โดยใช้ค้าศัพท์และเรื่องราวเก่ียวกับประวัติความ
เป็นมาและวิถีชีวิตในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน พัฒนาความสามารถในการอ่านการตั งค้าถามเพื่ อสืบค้น
ข้อมูล การบันทึกและสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพื่อการน้าเสนอเรื่องราวที่ตนสนใจได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 คณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะการอ่านและแปลข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อท้าความเข้าใจเรื่องราว
รอบตัว สามารถบูรณาการร่วมกันในเรื่องการค้านวณเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรใหคุ้ม้คา่ และ
บูรณาการในเรื่องการอ่านปฏิทินและการค้านวณเวลาเพื่อเช่ือมโยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีในรอบปีและการท้าความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
 ศิลปะ สามารถใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ส่ือเรื่องราวที่มีความหมายและมีคุณคา่ตอ่
ความคิด ความสนใจ และความรู้สึกจากสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้การส่ือสารมีความ
ชัดเจน และน่าสนใจมากขึ น 
 สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพจิตในการอยู่
ร่วมกันกับผู้อ่ืน สามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกอย่างรู้เท่าทัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรกัความสามคัคี
รู้จักให้อภัย ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจและการพึ่งพาซ่ึงกันและกันในการร่วมกันแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเก่ียวกับทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม รับรู้และเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในห่วงโซ่ที่เกื อกูลกัน เพื่อการปฏิบัติตน
ให้เหมาะสม อนุรักษ์ธรรมชาติ และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. ปฏิบัติตนสอดรับกับหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ สามารถจัดการ
อารมณ์อย่างมีสติสัมปชัญญะ อดทนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในชีวิตประจ้าวัน 
๑.๑ ศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาใน
ศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 
๑.๒ ฝึกตนตามกรอบของเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักค้าสอนของศาสนา  
ที่ตนนับถือ 
๑.๓ ด้าเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาที่ก่อให้เกิด
การคิดขั นสูง 
๑.๔ ส่ือสารด้วยท่าทีที่สุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพความ
แตกต่างระหว่างกัน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในครอบครัวโรงเรียน ชุมชน 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทย 
๑.๕ อยู่ร่วมและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและพอเพียง 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั นสูง 
๓. การส่ือสาร 
๔. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
๕.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๒. วางแผนการใช้ทรัพยากรและการใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ใน
ระดับตนเองและครอบครัว 
๒.๑ วางแผนการใช้จ่ายและออมเงินของตนเองอย่างเหมาะสมและมีวินัยและ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
๒.๒ ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ้าวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียงเพื่อลด
ค่าใช้จ่าย ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบ
ของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั นสูง 
๔. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
๕.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 

๓. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
อย่างมีเหตุผล เพื่อบอกผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน เห็นคุณค่าของ  
ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่และสถาบันหลักของชาติ เพื่อสร้างส้านึกร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
๓.๑ สอบถาม ค้นหาค้าตอบของเรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและ
ท้องถ่ิน ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต ล้าดับ เวลาและเหตุการณ์ส้าคัญ ที่
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน จากอดีตถึง
ปัจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง อย่างเห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจ และท้ากิจกรรมในชีวิตประจ้าวันที่แสดงถึงความตระหนักของผล
การกระท้าในอดีตที่มีต่อปัจจุบันและผลของการกระท้าในปัจจุบันที่มีผลต่อ
อนาคต 
๓.๒ ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเหน็
คุณค่าและค้านึงถึงผลที่อาจเกิดขึ นต่อตนเองผู้อ่ืน และส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

๒. การคิดขั นสูง 
๓. การส่ือสาร 
๕.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
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๔. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวและชุมชนตัดสินใจด้าเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจ้าวันอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการป้องกัน รับมือ แก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมใน
ชั นเรียน โรงเรียนและชุมชน ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และ
ความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ ใช้แผนผัง แผนที่และรูปถ่ายในการระบุว่า ตนเองอยู่ ณ พื นที่ใดใน
โรงเรียน ชุมชน ค้นหาสถานที่บนแผนที่ และอธิบายลักษณะส่ิงแวดล้อม 
ต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน โรงเรียน และลักษณะทางกายภาพในชุมชน 
๔.๒ มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมที่บ้านห้องเรียน 
โรงเรียน ด้วยความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนเองและส่วนรวม 

๒. การคิดขั นสูง 
๔. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
๕.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๕. รับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที่ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อืน่ มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันในชั นเรียน และโรงเรียน โดยสันติวิธ  
๕.๑ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนใช้
และยอมรับข้อตกลง กฎ กติกาที่สร้างขึ นร่วมกัน 
๕.๒ แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหา
หรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ และท้ากิจกรรมร่วมกันอย่างมี
มารยาท ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของครอบครัวชั นเรียน และโรงเรยีน 
๕.๓ รักษาสิทธิพื นฐานของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูก
รังแก หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทั งร่างกายจิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ที่
เก่ียวข้อง 
๕.๔ แสดงพฤติกรรมทั งทางกายและวาจาในการยอมรับความคิดความเช่ือ
และการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติและการเหมา
รวม รวมทั งไม่กล่ันแกล้งเพื่อน (Bullying) 
๕.๕ ปฏิบัติตนได้อย่า งถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและ
สัญลักษณ์ของชาติ และร่วมกิจกรรม ที่ท้าประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามก้าลัง
ของตน 

๑. การจัดการตนเอง 
๔. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
๕.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
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๖. เลือกและจัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเอง
และผู้อื่น ตัดสินใจที่จะเช่ือหรือไม่เช่ือ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ 
และโทษของสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ  
ครอบครัว 
๖.๑ เลือกใช้ และจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่า
ทัน 
๖.๒ ใช้วิจารณญาณและความรู้ด้านส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล ประกอบการ
คิดและตัดสินใจในการกระท้าต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวัน 
๖.๓ สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศอย่างใคร่ครวญ รับผิดชอบต่อผลที่จะ
เกิดขึ น รวมทั งใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั นสูง 
๓. การส่ือสาร 

  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั นที่ ๑ 
1. มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือหมั่นฝึกตน
ตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักค้าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ สามารถจัดการตนเองและด้าเนินชีวิต
ในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาที่ก่อให้เกิดการคิดขั นสูง 
2. สามารถส่ือสารด้วยท่าทีที่สุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพในความแตกต่างระหว่างกันอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ใช้สอยธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
อย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวันอย่างรู้เท่าทันและพอเพียง  
3. ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบสุาเหตแุละวิธีการแก้ไขปญัหา เพื่อน้าไปสู่การแยกแยะความต้องการ 
และความจ้าเป็น วางแผนการใช้จ่าย และออมเงินอย่างเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ด้วยกันในการลดค่าใช้จ่าย 
4. ระมัดระวังในการใช้ของส่วนรวมและทรัพยากรในการท้างาน การท้ากิจกรรม การท้ากิจวัตรประจา้วนัอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและ
โรงเรียน 
5. น้าเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เก่ียวข้องกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและท้องถ่ิน ประวัติความเป็นมา และวิถีชีวิต ล้าดับเวลาและ
เหตุการณ์ส้าคัญ ที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน และอธิบายผลของการเปล่ียนแปลงที่มีต่อวิถี
ชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องด้วยภาพและภาษาของตนเองที่
เข้าใจง่าย ชัดเจน จากการสอบถาม ค้นหาค้าตอบอย่างเป็นขั นตอน และท้ากิจกรรมในชีวิตประจ้าวันที่แสดง
ถึงความตระหนักของผลการกระท้าในอดีตที่มีต่อปัจจุบันและผลของการกระท้าในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 
ด้วยความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
6. ส้ารวจข้อมูลเก่ียวกับต้าแหน่ง ระยะและทิศทางของส่ิงต่างๆและสถานที่ โดยประยุกต์ใช้แผนที่  แผนผังรูป
ถ่าย เพื่อการวางแผนการท้างาน การใช้ชีวิต และการร่วมจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมที่บ้านหอ้งเรยีน 
โรงเรียน และชุมชน ด้วยความตระหนักในเหตุและผลของการกระท้าของตนเองและคนในชุมชนที่มีต่อ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
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7. ท้ากิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีมารยาท ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ยอมรับข้อตกลง กฎ กติกาที่
สร้างร่วมกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  โดยเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของครอบครวั 
ชั นเรียน และโรงเรียน 
8. ปฏิบัติตนบนพื นฐานสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแกหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพ ทั งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ที่เก่ียวข้อง แสดงพฤติกรรมเชิงบวกทั งทางกายและวาจา
เมื่อร่วมกิจกรรมหรือท้างานกับผู้อ่ืน ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั งไม่กล่ันแกล้งเพื่อน (Bullying) ควบคุมอารมณ์และ
ความรู้สึกของตน ไม่ท้าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 
9. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง 
ผู้อ่ืนและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
10. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย และร่วมกิจกรรมที่
ท้าประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามก้าลังของตนภายใต้การดูแลและค้าแนะน้า  
11. เลือกและจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน โดยรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ นต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 
12. ตัดสินใจที่จะเช่ือหรือปฏิบัติโดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และโทษของส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัลสร้าง
และส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
 
 สาระส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ความส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติเป็นสาระที่เน้นการสืบเสาะ ( inquiry) เพือ่เข้าใจ
ระบบธรรมชาติการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในช่วงชั นนี เริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ิงที่ใกล้ตัวที่สนใจ
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เน้นให้ผู้เรียนสืบเสาะและแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื นฐาน ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างปลอดภัย สร้างเจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติรักษาส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากร 
 เป้าหมายส้าคัญของการจัดประสบการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  
ช่วงชั นที่ 1 
 1. เข้าใจแนวคิดและความรู้พื นฐานในวิทยาศาสตร์ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต สามารถใช้และเข้าถึง  
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 
 2. เป็นผู้ที่มีจินตนาการ จิตวิทยาศาสตร์คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 3. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับระบบธรรมชาติผลของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ  
วิทยาการต่าง ๆ ที่มีต่อมวลมนุษย์และส่ิงแวดล้อมในระบบธรรมชาติ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ในการศกึษาเพือ่
ท้าความเข้าใจส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ นโดยธรรมชาติทั งบนโลกและในเอกภพ วิทยาศาสตร์จึงให้ความส้าคัญกับการ
สืบเสาะหาค้าตอบเพื่อท้าความเข้าใจธรรมชาติการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้
จินตนาการ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดรูปแบบของข้อมูลใช้
สมรรถนะด้านภาษา เพื่อท้าความเข้าใจข้อมูล ส่ือสารความคิด และน้าเสนอข้อมูล ดังนั น ความรู้กระบวนการ
และจิตวิทยาศาสตร์มคีวามส้าคญักับการน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุล  
 กระบวนการสืบเสาะ (InquiryProcess) เป็นกระบวนการที่น้าไปสู่การเรียนรู้และอธิบายปรากฏการณ์
ต่างๆเชิงวิทยาศาสตร์ระหว่างการสืบเสาะผู้เรียนจะต้องใช้การให้เหตุผลเชิงตรรกะ ( Logic) หลักฐานเชิง
ประจักษ์(Empirical Evidence) จินตนาการ และการคิดสร้างสรรค์ เป็นการท้างานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ 
มีอิสระและไม่เป็นล้าดับขั นที่ตายตัวมีธรรมชาติในการเรียนรู้ดังนี  
 • ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกหรือในเอกภพที่เกิดขึ นอย่างเป็นแบบรูป (Pattern) สามารถเข้าใจได้ 
ด้วยสติปัญญา วิธีการศึกษาที่เป็นระบบ มนุษย์สามารถเรียนรู้และท้าความเข้าใจได้  
 • แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีความไม่แน่นอน สามารถเปล่ียนแปลงได้หากพบหลักฐาน (Evidence) 
ใหม่ที่น้าไปสู่การสร้างค้าอธิบาย หรือองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์  
 • ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทน และเช่ือถือได้เพราะการสร้างการอธิบายทางวทิยาศาสตร์ ตอ้ง
ผ่านวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ซ ้าแล้วซ ้าเล่าเป็นระยะเวลาหน่ึงจนมั่นใจในค้าอธิบายนั น 
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 • วิทยาศาสตร์เช่ือถือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต ทดลอง หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์   
 เทคโนโลยี (Technology) เป็นส่ิงที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ น ซ่ึงอาจเป็นได้ทั งชิ นงานหรือวิธีการเพื่อ
ใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการท้างานของมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเกิดจากการ
ผสานทักษะ เทคนิค วิธีการ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน กระบวนการทางเทคโนโลยีให้
ความส้าคัญกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั นตอน และเป็นระบบ รวมถึงการระบุเหตุผลของค้าตอบ นอกจากนี  
เรายังสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้สร้างชิ นงาน เทคโนโลยีอ่ืนหรือ
นวัตกรรม ใช้เข้าถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ใช้ร่วมกับวิทยาการแขนงต่าง ๆ  
 จุดเน้นการพัฒนา 
 การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ในช่วงชั นที่ 1 ผู้เรียนควรได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการบูรณาการผลลัพธ์การเรียนรู้โดยอาจบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจบูรณาการผ่านธีมต่าง ๆ ดังนี  
 

 
 จุดเน้นการพัฒนาผ่านแต่ละหัวข้อ มีดังนี  
 • ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกับลักษณะ สมบัติและความส้าคญัของดนิและน า้ 
รวมถึงประโยชน์ของดินและน ้าต่อมนุษย์จึงต้องดูแลเพื่อให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบส่ิงแวดล้อม 
ผู้เรียนควรประพฤติตนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ลดการใช้เมื่อไม่จ้าเป็น และอาจบูรณาการร่วมกับ
วิทยาการค้านวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นล้าดับขั นตอนและเขียนโปรแกรมค้าส่ังด้วยบัตรภาพหรือ
บัตรค้า 
 • สิ่งแวดล้อม 
  ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิต  

ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ

ส่ิงแวดล้อม

ควำมก้ำวหน้ำของ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ้ำวัน

ปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติและภัย

อันตรำย วิทยำศำสตร์และ
ระบบธรรมชำติ 
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ของพืชและสัตว์ส่ิงที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ผลของการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมที่มีต่อพืชและสัตว์และการดูแลและปกป้องสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
ด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์และอาจบูรณาการร่วมกับวิทยาการค้านวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นล้าดบั
ขั นตอนและเขียนโปรแกรมค้าส่ังด้วยบัตรภาพหรือบัตรค้า 
 • ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
  ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ นและ
ตกของดวงอาทิตย์และการก้าหนดทิศ ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ได้เรียนรู้
เก่ียวกับการเกิดลม ผลของลมต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและ
อุทกภัย และอาจบูรณาการร่วมกับวิทยาการค้านวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นล้าดับขั นตอนและเขียน
โปรแกรมค้าส่ังด้วยบัตรภาพหรือบัตรค้า 
 • ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกับการฝึกฝนการน้าความรู้ม าแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชิ นงานด้วย โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ  แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของ
วัสดุในแก้ปัญหาหรือการสร้างชิ นงานอย่างง่าย 
 • เทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวัน 
  ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์เก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั นตอน มีความมุ่งมั่นและเห็น
ว่าการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่สนุกและทา้ทาย รวมทั งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ส่ือสารได้อย่าง  
เหมาะสมและปลอดภัย สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย สร้างชิ นงานหรือเครื่องมืออย่างง่ายในการเล่นการ
ท้างาน การแก้ปัญหา หรือการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 ขอบเขตเนื อหาและกลวิธีสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามช่วงวัย 
 ผู้เรียนในช่วงชั น 1 (อายุ 7 - 9 ปี) สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมและ  
ใกล้ตัว โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะน้าช่วยเหลือในการวางแผนและจัดระบบการสืบเสาะตามขั นตอนหรือวิธีการ 
 การฝึกให้ผู้เรียนชั น ป.1 และ ป.2 จดจ้าค้าศัพท์ความหมายของค้าศัพท์สร้างคลังค้าศัพท์เหมาะสม
ตามวัย จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผู้สอนจึงมีบทบาทส้าคญัพัฒนาคลังค้าศัพท์ที่เหมาะสม  
ตามวัย ด้วยการน้าอ่านบทความสั น ๆ เก่ียวกับวิทยาศาสตร์และ วิทยาการต่าง ๆ เพื่อฝึกการฟังอย่างมี
ความหมาย รู้จักและสะสมค้าศัพท์ที่หลากหลายตลอดช่วงชั น (ป.1 - 3) ควรฝึกผู้เรียนให้ส่ือสารด้วยการใช้
ภาษาในการพูด และเขียนค้าหรือข้อความสั น ๆ เพื่อสร้างค้าอธิบาย แสดงความเห็น ลงข้อสรุป  
 โดยธรรมชาติผู้เรียนในช่วงชั นนี มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ชอบตั งค้าถาม ชอบท้ากิจกรรม
รว่มกับเพื่อน ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ แต่ยังคงต้องพัฒนากล้ามเนื อต่าง ๆ ต่อเน่ืองจากช่วงชั นอนุบาล ดังนั น 
ผู้เรียนจึงควรเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในการฝึกการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสที่เหมาะสมกับกิจกรรม รวมถึง
ฝึกการหยิบจับ และใช้อุปกรณ์อย่างง่ายร่วมกับการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส ช่วง ป.2 และ ป.3 สามารถ
เรียนรู้ที่จะสร้างค้าถามที่น้าไปสู่การสืบเสาะ (Testable Question)และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น จัดกระท้า
ข้อมูล น้าเสนอข้อมูล หรือสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย เช่น ของเล่น ของใช้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้และ
วิธีการของตนเองโดยอาศัยการช่วยเหลือหรือแนะน้า ดังนั น ผู้สอนจึงควรเลือกใช้กลวิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้
แบบกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม และประเมนิ
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เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองและให้ผลสะท้อนกลับเชิงสร้างสรรค์กับนักเรียนอย่างสม่้าเสมอ 
 การน้าไปใช้ในชีวิตจริง 
 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการรวบรวมข้อมูลที่ สังเกต หรือทดลองได้จะท้าให้ผู้เรียน
พัฒนาสมรรถนะในด้านการสืบเสาะ การตีความหมายข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัว ซ่ึง
ผู้เรียนต้องใช้สมรรถนะการคิดขั นสูงในการวิเคราะห์หลักฐานต่างๆเพื่อท้าความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ
และระบบธรรมชาติฝึกการท้างานและการมีส่วนร่วมในทีม การรับรู้และจัดการอารมณ์ของตนเองให้สามารถ
แก้ปัญหาให้ลุล่วงสามารถส่ือสารในการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น 
อธิบายและลงข้อสรุป 
 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้อ่านและท้าความเข้าใจข้อมูลที่น้าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ท้าให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะในด้านการใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตรซ่ึ์งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านและแปล  
ความหมายข้อมูลที่พบในชีวิตประจ้าวัน และได้ฝึกฝนการน้าคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้  
 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนในการสืบเสาะ สร้างชิ นงาน และแก้ปัญหา ช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง เช่ือมั่นในความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่
น่าเช่ือถือสนุกกับการแก้ปัญหา ได้พัฒนาสมรรถนะการรวมพลังท้างานเป็นทีม ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
รวมพลังร่วมแรงร่วมใจในการท้างานอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ เป็นพลเมืองที่เคารพกฎ กติกา สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณ์ให้นักเรียนรู้จักค้าศัพท์ต่าง ๆ พัฒนาเป็นคลัง
ค้าศัพท์เฉพาะตนเพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาของตนเองด้วยการพูดหรือเขียนเพื่อน้ามาใช้ในการบันทึกผล  
การสืบเสาะ ส่ือสารความคิด และน้าเสนอเรื่องราว 
 สังคมศึกษา สามารถจัดสถานการณ์การเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ทิศกับการใช้
แผนผังหรือแผนที่ สามารถเช่ือมโยงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทั งด้านภูมิปัญญา และกระบวนการแก้ปัญหา
ของบุคคลในอดีตมาเช่ือมโยงกับองค์ความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
 คณิตศาสตร์ น้าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรี ยนรู้และจัดกระท้าข้อมูลในรูป
ตารางทางเดียว หรือแผนภูมิรูปภาพ 
 ศิลปะ น้าศิลปะมาเป็นการด้าเนินเรื่องราวในการสืบเสาะหาความรู้หรือประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ในการท้าความเข้าใจหรือการท้างานทางศิลปะและภูมิปัญญาในชุมชน นอกจากนี ยังใช้สมรรถนะ
ทางศิลปะมาร่วมสร้างสรรค์ชิ นงานจากการแก้ปัญหาให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ น 
 บูรณาการเทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวันกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เน้นฝึกทักษะพื นฐานการ
แก้ปัญหาในการจัดล้าดับขั นตอนการท้างานหรือการท้ากิจกรรม โดยอภิปรายและเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลลัพธ์ในการท้างานจากขั นตอนการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ขั นตอนที่เหมาะสมหรือได้แนวทางที่หลากหลาย 
นอกจากนี ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ นงานหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สนใจเพื่อค้นหา
ความรู้และส่งเสริมทักษะพื นฐานในการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโดยการสร้างของเล่น ของใช้ตามความสนใจ ซ่ึง
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั งนี ตัวอย่าง  ของการบูรณาการ
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วิทยาศาสตร์ร่วมกับวิทยาการค้านวณแสดงไว้ในธีมทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และปรากฏการณ์  ธรรมชาตแิละภัย
อันตราย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
1.1 สร้างค้าอธิบายปรากฏการณ์ที่คุ้นเคย ไม่ซับซ้อน โดยใช้หลักฐานที่
สังเกต หรือทดลองได้ 
1.2 เลือกค้าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักฐานที่มี และ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. การส่ือสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 

2. ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.1 สังเกต ตั งค้าถาม ตั งสมมติฐานและพยากรณ์ผล ทดสอบสมมติฐานและ
การพยากรณ์ ลงข้อสรุป เก่ียวกับปรากฏการณ์ที่คุ้นเคยไม่ซับซ้อน 
2.2 รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลองอย่างง่าย และวิทยาการ
อย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วยตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 
2.3 มุ่งมั่นในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ 

2. การคิดขั นสูง 
4. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 

3. ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
3.1 แปลความหมายชุดข้อมูล หรือแบบรูปซ ้าที่ไม่ซับซ้อน และมีจ้านวนชุด
ข้อมูลไม่มาก 
3.2 เปล่ียนรูปแบบการจัดกระท้าชุดข้อมูลง่าย ๆ จากรูปแบบหน่ึงเป็น
รูปแบบหน่ึง เช่น รูปภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งตารางทางเดียว 
ข้อความ 
3.3 ใช้ชุดข้อมูลที่จัดกระท้าแล้วมาประกอบข้อสรุป 

2. การคิดขั นสูง 
4. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

4. แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
4.1 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตน ประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
4.2 แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดย
ระบุเหตุผล หรือข้อสรุปของค้าตอบ 
4.3 มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ท้าทายและ
สนุกกับการแก้ปัญหา 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

5. ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
5.1 ฟังเข้าใจ ใช้ภาษาทั งพูดและเขียนเพื่อส่ือสารหรือบอกวิธีการหรือเหตผุล  
5.2 อ่านและท้าความเข้าใจเอกสารที่มีภาพ แผนภูมิรูปภาพ หรือตารางทาง
เดียว 
5.3 อธิบาย ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์สรุปผลการท้ากิจกรรมด้วยภาษาพูด  
ภาษาสัญลักษณ์ ภาษากาย ภาษาภาพ ได้อย่างเหมาะสม 

3. การส่ือสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

6. ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ 
6.1 เลือกและใช้เครื่ องมือพื นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา 
6.2 เข้าถึงแหล่งข้อมูล ส่ือสารบนอินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังท้างานเป็น
ทีม 
5.  กา ร เป็ นพล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั นที่ 1 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน ้าของตนเองและครอบครัวที่ส่งผลทั งในแง่บวกและแง่ลบ
กับตนเองและผู้อ่ืน บอกแนวการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและน ้าในการท้ากิจวัตรต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับลักษณะ สมบัติและประ โยชน์ของดินและน ้าจากการ
สังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกใช้ส่ือในการน้าเสนอการดูแลรักษาดินและน ้าใหเ้ข้าใจง่ายและเหมาะสม  
2. ฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติที่น้ามาใช้ท้าเทคโนโลยีต่าง ๆ 
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผล 
แสดงความตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนล้าดับขั นตอนในการลดการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ  ในชีวิตประจ้าวันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติตามแนวทางตามที่เสนอ
ไว ้
3. ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกแบบการบันทึกข้อมูลเลือกใช้
เครื่องมืออย่างง่ายและลงข้อสรุปเก่ียวกับส่ิงที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์
และวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถ่ิน และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเก่ียวกับความเหมาะสม
ของสภาพแวดล้อมกับการด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์จากหลักฐานที่รวบรวมได้เลือกรูปแบบการน้าเสนอที่
เหมาะสมกับข้อมูลหรือให้น่าสนใจและน้าเสนอด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัยรวมทั งตระหนักถึงส่ิงที่จ้าเป็นต่อ
การด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์โดยบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้เจริญเติบโตและด้ารงชีวิตอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
4. ร่วมกันค้นหาส่ิงเจือปนที่พบในอากาศ น ้า และดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย และร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อระบุสาเหตุที่ท้าให้อากาศ น ้า และดิน เกิดการปนเปื้อนและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ นต่อตนเอง ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อมจากหลักฐานที่รวบรวมได้รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาวิธีการลดขยะและส่ิงเจือปน แสดงความตระหนักโดยน้าเสนอแนว
ทางการลดปัญหาขยะและส่ิงเจือปนที่พบในดิน น ้า และอากาศที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดล้อม 



60 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

5. ตั งค้าถามและสร้างค้าอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ นและตกของดวงอาทิตย์และ
การก้าหนดทิศ โดยร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเช่ือมโยงส่ิงที่ได้จากการสังเกตจากแบบจ้าลอง 
วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการก้าหนดทิศในการก้าหนดต้าแหน่งหรือทิศทางของ
สถานที่ต่าง ๆ 
6. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อน้าไปสู่การสร้างค้าอธิบายการ
เกิดลม น้าเสนอเก่ียวกับผลของลมต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวมได้โดยมีการเลือกส่ือที่ใช้ใน
การส่ือสารให้เหมาะสมกับบุคคล 
7. วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้
เก่ียวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 
8. ส่ือสารความเข้าใจเก่ียวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กที่สั งเกตได้จากการท้า
กิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ้าวันผ่านส่ือและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่ายเลือกใช้วัสดุให้
เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล และมีส่วนร่วมในการท้างาน
กับผู้อ่ืนและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงและสมบัติของวัสดุเพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย 
9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือท้ากิจกรรมในชีวิตประจ้าวันอย่างมีขั นตอน แสดงวิธีการหาค้าตอบหรือวธิแีก้ปญัหา 
ระบุเหตุผลที่น้าไปสู่ค้าตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้ส้าเร็จ  
10. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล สรุปความเข้าใจจากข้อมูล และติดต่อส่ือสารใน
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
๑1. สร้างของเล่นหรือของใช้เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่วมกันท้างานเป็นทีม เลือกและใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวันตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 
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9. โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
เวลาเรียนราย
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

เวลาเรียนบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

เวลาเรียนรวม 

กลุ่มวิชาพื นฐาน (45-55%)   
ภาษาไทย (15-20%) 160 (20%) 

 
440 

(55%) 
คณิตศาสตร ์(15-20%) 160 (20%) 
ภาษาอังกฤษ (15-20%) 120 (15%) 
กลุ่มวิชาบูรณาการ (35-45%)  

280 
(35%) 

เช็คอินแดนดินห้วยน ้าขาว 
o ศิลปะ 
o สุขศึกษาและพลศึกษา 
o สังคมศึกษา  
o วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาต ิ

60 

สุขภาพดีที่เราสร้างได ้
o สุขศึกษาและพลศึกษา 
o วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาต ิ

60 

น้าเที่ยวบ้านฉันหรรษาพาเพลิน 
o ศิลปะ 
o สุขศึกษาและพลศึกษา 
o สังคมศึกษา  

80 

นวัตกรน้อยร้อยความส้าเร็จ 
o สังคมศึกษา  
o วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาต ิ

80 

 ิกรรมเพิ่มเติมตามจุดเนน้และบริบท 
ของสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
หรือใช้เสริมเวลาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ต้องการเน้น) 

80 
80 

(10%) 

เวลาเรียนรวม 800 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม เวลาเรียน 
เวลาเรียนราย
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

เวลาเรียนบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

เวลาเรียนรวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 35-45%    
ภาษาไทย (15%) 135 

 
405 

 (45%) 
คณิตศาสตร ์(15%) 135 
ภาษาอังกฤษ (15%) 135 

รวม 405   
วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาต ิ 80  

405 
(45%) 

กลุ่มสาระบูรณาการ   
   เช็คอินแดนดินหว้ยน ้าขาว   
ศิลปะ  60 
สุขศึกษาและพลศึกษา 60 
สังคมศึกษา 80 
เทคโนโลยีดิจิทัล 45 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 80 

รวม 80 325 405 
กิจกรรมเพิ่มเติมตามจดุเน้นและบรบิท 
ของสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
หรือใช้เสริมเวลาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ต้องการเน้น) 

90 10% 

เวลาเรียนรวม 900 ช่ัวโมง 
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10. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ระดับประถมศึกษำ 

 
รำยวิชำพื้นฐำน 
  ท๑๑๑๐๑  ภำษำไทย    จ ำนวน     ๑๖๐    ช่ัวโมง 

ท๑๒๑๐๑  ภำษำไทย    จ ำนวน     ๑๖๐    ช่ัวโมง 
ท๑๓๑๐๑  ภำษำไทย    จ ำนวน     ๑๖๐    ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๑                                                  เวลำ  ๑๖๐   ช่ัวโมง 
 ฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า ค้าส่ังอย่างง่าย อย่างตั งใจ เช่น ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 
10 ประการ จับใจความส้าคัญจากส่ือที่ฟังและดู ตั งค้าถาม ตอบค้าถาม ระบุปัญหาจากส่ือ  ทั งส่ือความรู้ 
ความบันเทิง เช่น การ์ตูนส้าหรับเด็ก นิทานมุขปาฐะในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว ถ่ายทอดเนื อหาจากส่ือ ด้วย
วิธีการเขียนสรุปความรู้ พูดเล่าเรื่องหน้าชั นเรียน การแสดงออกทางศิลปะ ภาพถ่าย เพื่อบอกรายละเอียดและ
สาระส้าคัญจากส่ิงที่ฟังและดู ได้อย่างรวดเร็วตามเวลาที่ก้าหนด รู้วิธีการเข้าถึงส่ือที่หลากหลาย แสดงความ
คิดเห็น ถึงประโยชน์และโทษของส่ือที่มีต่อตนเองในระยะสั น รู้จักเลือกใช้ส่ือในการส่ือสารเรื่องราวได้
เหมาะสมตามสถานการณ์  
 พูดส่ือสารข้อเท็จจริง พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ตนเองพูดได้อย่าง
เป็นกลาง ด้วยความมั่นใจ ตรงตามวัตถุประสงค์การพูด สนทนาแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ร่วมกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยเคารพในความหลากหลายของบุคคล มีมารยาทในการ
พูด  
 อ่านออกเสียงค้า  ในบัญชีค้าพื นฐาน ค้าคล้องจอง ค้าที่มีรูปวรรณยุกต์ ไม่มีรูปวรรณยุกต์ ค้าที่มี
ตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา บทอ่านในบทเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา ตามความชอบ 
ความสนใจที่เหมาะสมตามช่วงวัย ที่ก้าหนดให้อย่างมีสมาธิ เข้าใจส่ิงที่อ่านได้ถูกต้อง ตอบค้าถามอย่างง่ายได้ 
มีนิสัยรักการอ่าน น้าข้อคิดจากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน และน้าเสนอเรื่องที่อ่าน ได้อย่างมีจินตนาการ 
แปลกใหม่ สร้างสรรค์  
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนค้าจากบัญชีค้าพื นฐานใน
บทเรียน ค้าที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน ช่ือครูในโรงเรียน ค้าภาษาถ่ินในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาวได้ถูกต้อง เขียน
ส่ือสารด้วยประโยคอย่างง่าย เขียนเรื่องตามจินตนาการ เรื่องราวที่ใกล้ตัว ได้ด้วยภาษาที่ถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน สรุปความเข้าใจของตนเองจากงานเขียน
ต่างๆ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่องานเขียนของตนเอง และ ผู้อ่ืนได้เหมาะสม มีความ
รับผิดชอบในงานเขียนของตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามค้าแนะน้าที่ส่งผลงานต่อเขียน และน้าส่ิงที่เขียนมาใช้
ในการส่ือสารกับบุคคลรอบตัวได้อย่างชัดเจน มีมารยาทในการเขียน 
 รู้จักภาษาพูด ภาษาเขียน อธิบายการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน  ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนกับบุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนในงานเขียนต่างๆ  เช่น เขียนแนะน้าตนเองได้ เข้าใจ
และตระหนักถึงความแตกต่างของตนเองและบุคคลอ่ืนที่ผลต่อการส่ือสาร เพื่อให้การส่ือสารเป็นไปได้อย่าง
เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ  
 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่าน 
และการเขียน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเข้าใจ มีเหตุผล เหมาะสมกับกาลเทศะ ผู้รับฟัง การรู้จัก
ตนเอง ควบคุมตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ้ำวัน ภำยใต้กำรดูแลของผู้อ่ืน แยกแยะส่ิงที่ถูกและผิดได้อย่าง
เหมาะสม 
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ช้ันปี 
 ๑. ปฏิบัติตำมค้ำแนะน้ำ ค้ำส่ังอย่ำงง่ำย เช่น ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้
อย่ำงถูกต้องถูกต้อง จับใจควำมส้ำคัญจำกส่ือที่ฟังและดูได้ ตั งค้ำถำม ตอบค้ำถำมจำกส่ือที่ฟังและดู ทั งส่ือ
ควำมรู้ ควำมบันเทิง เช่น กำร์ตูน นิทำนมุขปำฐะในชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ได้อย่ำงครอบคลุม มีวิธี ถ่ำยทอด
เนื อหำจำกส่ือที่หลำกหลำย เช่น เขียนสรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำรฟัง กำรดู น้ำเสนอควำมรู้ที่ได้ฟัง กำรดูหน้ำชั น
เรียนได้และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์และโทษ จำกส่ือได้อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 
 ๒. พูดส่ือสารข้อเท็จจริง พูดโต้ตอบได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมรวมถึงแสดงควำมรู้สึกเก่ียวกับกำรพูด
ของตนและผู้อ่ืนอย่ำงเป็นกลำง 
 ๓. อ่ำนออกเสียงค้ำพื นฐาน ค้าคล้องจอง ค้าที่มีรูปวรรณยุกต ์ไม่มีรูปวรรณยุกต ์ค้าที่มีตัวสะกดตรง
ตามมาตรา ไม่ตรงตามมาตรา บทอ่ำนในบทเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา และข้อควำมสั นๆ ได้ถูกต้อง 
 ๔. มีสมำธิในกำรอ่ำนออกเสียง ค้ำพื นฐำน ค้ำคล้องจอง ค้ำที่มีรูปวรรณยุกต์ ไม่มีรูปวรรณยุกต์ ค้ำที่มี
ตัวสะกดตรงตำมมำตรำ ไม่ตรงตำมมำตรำ บทอ่ำนในบทเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา ข้อควำมสั นๆ เข้ำใจส่ิงที่
อ่ำนจำกสถำนกำรณ์ใกล้ตัว และมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
 ๕. คัดลำยมือและเขียนค้ำได้ถูกต้องชัดเจนเหมำะสม 
 ๖. เขียนส่ือสำรด้วยค้ำ ประโยคอย่ำงง่ำย ได้ตรงตำมวตัถุประสงค์ถูกต้องตำมรูปแบบกำรเขียนโดยไม่
ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน เขียนแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกเก่ียวกับงำนเขียนของตนและผู้อ่ืนได้เหมำะสม 
 ๗. เขียนเรื่องตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค ์
 ๘. รู้จักภำษำพูด ภำษำเขียน อธิบำยกำรใช้ภำษำพูด ภำษำเขียนที่ถูกต้อง เหมำะสมกับบุคคลและ
กำลเทศะ ใช้ภำษำพูด ภำษำเขียนกับบุคคลในครอบครวั โรงเรียน และเพื่อน ได้ถูกต้อง เขียนภำษำพูด ภำษำ
เขียนในงำนเขียนต่ำงๆ  เช่น เขียนแนะน้ำตนเอง ได้ด้วยภำษำทีถู่กต้อง 
 ๙. มีเจตคติที่ดีต่อวิชำภำษำไทย และกำรใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง 
สมรรถนะหลัก 

กำรจัดกำรตนเอง 
กำรคิดขั นสูง 
กำรส่ือสำร 

 กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 กำรอยู่ร่วมกับธรรมชำตแิละวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๒                                                  เวลำ  ๑๖๐   ช่ัวโมง 
 
 ฟังและปฏิบัติตำมค้ำแนะน้ำ ค้ำส่ังที่ซับซ้อนจำกบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน อย่ำงตั งใจได้อย่ำง
ถูกต้อง และเข้ำใจ ตั งค้ำถำมจำกส่ือที่ฟังและดู ทั งส่ือควำมรู้ ควำมบันเทิง เช่น กำร์ตูน รำยกำรส้ำหรับเด็ก 
นิทำน มุขปำฐะในท้องถ่ินของตนเอง เพลงพื นบ้ำน อย่ำงครอบคลุม มีวิธีกำรถ่ำยทอดเนื อหำจำกส่ือ ที่
หลำกหลำย น้ำเสนอหน้ำชั นเรียนด้วยเรื่องรำวใกล้ตัวผ่ำนภำษำ ภำพ เสียง ท่ำทำง กำรแสดงออกทำงศิลปะ
อย่ำงง่ำยหรือภำพถ่ำย แสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ โทษ ข้อคิด จำกส่ือได้อย่ำงเหมำะสมและ
สร้ำงสรรค์ 
 พูดส่ือสำร พูดโต้ตอบ พูดแสดงควำมรู้สึก แสดงควำมคิดเห็น เก่ียวกับอำชีพจักสำนไม้ไผ่ในชุมชนบ้ำน
ห้วยน ้ำขำว ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์อย่ำงเหมำะสม เป็นกลำง ด้วยควำมมั่นใจ รวมทั งสนทนำแลกเปล่ียน
ควำมรู้ควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์กับผู้อ่ืนในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยเคำรพในควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 อ่ำนออกเสียงค้ำ จำกบทเรียน ในบทอ่ำนและส่ือประเภทต่ำงๆ บอกควำมหมำยค้ำ ค้ำคล้องจอง  
ข้อควำม บทร้อยกรองง่ำยๆ หรือป้ำยควำมรู้ของโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ในชีวิตประจ้ำวัน ที่ก้ำหนดให้อย่ำง
ตั งใจมีสมำธิ และถูกต้อง รวมทั งเข้ำใจควำมหมำยของค้ำ  สำมำรถวิเครำะห์จำกส่ิงที่อ่ำน และสำมำรถอ่ำน
ออกเสียงบอกเล่ำควำมคิดของตนเอง หรือจินตนำกำรที่แปลกใหม่ ได้อย่ำงหลำกหลำย น้ำข้อคิดจำกกำรอ่ำน
ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ้ำวันได้เหมำะกับบุคคล และกำลเทศะ  

หลักกำรเขียน กำรคัดลำยมือ เขียนค้ำ ข้อควำม เขียนประโยค  เขียนบันทึกสั นๆ เรื่องเก่ียวกับ
ประสบกำรณ์ของตนเองตำมจินตนำกำร และมีมำรยำทในกำรเขียน เลือกใช้ค้ำที่เข้ำใจง่ำย แสดงควำมคิดเหน็
และควำมรู้สึกของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน เขียนข้อมูลเบื องต้นของโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว เพื่อ
ส่ือสำรในชีวิตประจ้ำวันแลกเปล่ียนควำมคิด หรือเรื่องรำวใกล้ตัวผ่ำนภำษำ ภำพ เสียง ท่ำทำง โดยเลือกส่ือให้
เหมำะกับบุคคลและกำลเทศะ ได้ชัดเจน เป็นกลำง อย่ำงสร้ำงสรรค์  

กำรใช้ภำษำพูด ภำษำเขียน ฝึกพูดภำษำพูด ฝึกเขียนภำษำเขียนในงำนเขียนต่ำงๆ กำรส่ือสำรกับบุคล
ต่ำงๆ เช่น ผู้น้ำชุมชน เขียนเรื่องสั นๆ ตำมจินตนำกำร และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องนั นได้ รวมทั ง
เรียนรู้ภำษำถ่ินเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในควำมหลำกหลำย มีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้ภำษำไทย ได้ถูกต้องเหมำะสม
กับบุคคลและกำลเทศะ 
  
ผลลัพธ์ช้ันปี 
 ๑. ปฏิบัติตำมค้ำแนะน้ำ ค้ำส่ังค้ำส่ังทีซั่บซ้อนจำกบุคคลในครอบครวั และโรงเรียนได้ถูกต้อง ตั ง
ค้ำถำมจำกส่ือที่ฟังและด ูทั งส่ือควำมรู้ ควำมบันเทิง เช่น กำร์ตูน รำยกำรส้ำหรับเด็ก นิทำนมุขปำฐะในทอ้งถ่ิน
ของตนเอง เพลงพื นบ้ำน อย่ำงครอบคลุม มีวิธีถ่ำยทอดเนื อหำจำกส่ือ ที่หลำกหลำย เช่น กำรน้ำเสนอหน้ำชั น
เรียน ภำพถ่ำย และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ โทษ ข้อคิด จำกส่ือได้อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 

๒. พูดโต้ตอบและแสดงควำมคดิเห็นดว้ยควำมมัน่ใจอย่ำงถูกต้องเหมำะสมรวมถึงแสดงควำมรูสึ้ก
เก่ียวกับกำรพูดของตนและผู้อ่ืนอย่ำงเป็นกลำง 
 ๓. อ่ำนออกเสียงค้ำ ค้ำคล้องจอง ข้อควำมและบทร้อยกรองง่ำยๆได้ถูกตอ้งและเข้ำใจตัวบท  
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 ๔. มีสมำธิในกำรอ่ำนออกเสียง บอกควำมหมำยคำ้ ค้ำคล้องจอง  ข้อควำม บทร้อยกรองง่ำยๆ เข้ำใจ
ส่ิงที่อ่ำน มีนิสัยรักกำรอ่ำน สำมำรถวิเครำะหส่ิ์งที่อ่ำนและน้ำข้อคิดจำกกำรอ่ำนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้ำวันไดเ้หมำะสมกับบุคคล และกำลเทศะ 
 ๕. คัดลำยมือและเขียนค้ำได้ถูกต้อง แล้วสำมำรถน้ำไปใช้ในกำรเขียนเพื่อส่ือสำร 
 ๖. ส่ือสำรได้ตรงตำมวัตถุประสงคด์้วยกำรเขียนประโยคเขียนข้อควำม ได้อย่ำงถูกต้อง เขียนแสดง
ควำมคิดเห็นและควำมรูสึ้ก เก่ียวกับงำนเขียน ของตนได้เหมำะสมเปน็กลำง ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
 ๗. เขียนเรื่องเก่ียวกับประสบกำรณ์ตนเองตำมจินตนำกำรอย่ำงสรำ้งสรรคต์รงตำมวัตถุประสงคแ์ละ
รูปแบบกำรเขียน 
 ๘. รู้จักภำษำพูด ภำษำเขียน อธิบำยกำรใช้ภำษำพูด ภำษำเขียน ระบุควำมแตกตำ่งของภำษำพูด 
ภำษำเขียน ใช้ภำษำพูด ภำษำเขียน ส่ือสำรกับบุคคลต่ำงๆ เช่น ผู้น้ำชุมชน ได้ถูกต้องเหมำะสม เขียนภำษำพดู 
ภำษำเขียนในงำนเขียนต่ำงๆ เช่น เขียนเรื่องสั นๆ ตำมจินตนำกำร ได้ด้วยภำษำที่ถูกตอ้ง  
 ๙. มีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้ภำษำไทยในกำรส่ือสำรไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเหมำะสมตำมกำลเทศะ  

สมรรถนะหลัก 
1. กำรจัดกำรตนเอง 
2. กำรคิดขั นสูง 
3. กำรส่ือสำร 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. กำรอยู่ร่วมกับธรรมชำต ิและวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๓                                                  เวลำ  ๑๖๐   ช่ัวโมง 

 ปฏิบัติตำมชี แจง ค้ำแนะน้ำ ค้ำส่ังในกำรฟัง กำรดูส่ือควำมรู้ ควำมบันเทิง เช่น กำร์ตูน รำยกำร
ส้ำหรับเด็ก นิทำนมุขปำฐะในชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว นิทำนคุณธรรม เพลงพื นบ้ำน เพลงกล่อมเด็ก สำรคดีที่มำ
ของท้องถ่ิน ข่ำวสำรเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ้ำวัน  อย่ำงมีสมำธิ เล่ำ เรื่อง บอกรำยละเอียด สำระส้ำคัญ            
ตั งค้ำถำม ตอบค้ำตอบ แสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ โทษ ควำมรู้สึกของตนเองจำกเรื่องที่ฟังและดูได้
อย่ำงมีเหตุผล ตรงตำมวัตถุประสงค์ แสดงออกถึงกำรช่ืนชมวัฒนธรรมท้องถ่ินบ้ำนห้วยน ้ำขำว พูดส่ือสำร
ข้อเท็จจริงในชีวิตประจ้ำวัน แนะน้ำตนเอง แนะน้ำสถำนที่ในโรงเรียนและชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว พูดเชิญชวน
เก่ียวกับกำรปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมำะสมในกำรอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชั นเรียน โรงเรียนและชุมชน          
เล่ำประสบกำรณ์ของตนเอง รับฟังผู้อ่ืนอย่ำงเป็นกลำง ใช้ถ้อยค้ำที่เหมำะสมในกำรพูดขอร้อง ทักทำย ขอบคณุ 
ขอโทษ ปฏิเสธ โต้ตอบ ซักถำม ได้เหมำะสมกับบุคคล กำลเทศะ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด  
 อ่ำนออกเสียงค้ำพื นฐำน ค้ำคล้องจอง ค้ำที่มีตัวกำรันต์ ค้ำที่มี รร ค้ำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง 
ค้ำพ้อง บอกควำมหมำยของค้ำที่อ่ำน ใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของค้ำ ระบุชนิด หน้ำที่ของค้ำนำม    
ค้ำสรรพนำม ค้ำกริยำในประโยค ข้อควำม อ่ำนออกเสียงและเข้ำใจตัวบทเรื่องสั น เรื่องเล่ำ  บทอำขยำน      
บทร้อยกรองง่ำยๆ ได้หลำกหลำย อ่ำนจับใจควำมจำกบทอ่ำนของบทเรียน ส่ือในชีวิตจริงที่เก่ียวข้องกับ
สถำนกำรณ์ใกล้ตัว ล้ำดับเหตุกำรณ์ คำดคะเนอย่ำงมีเหตุผล ตั งค้ำถำม ตอบค้ำถำมเพื่อสรุปเรื่อง บอกข้อคิด
จำกเรื่องที่อ่ำน เพื่อน้ำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนในกำรอยู่ร่วมกันในชั นเรียน อ่ำนหนังสือ 
วรรณคดี วรรณกรรม บอร์ดควำมรู้ ข้อตกลงในในห้องเรียน ปฏิบัติตำมค้ำส่ังหรือข้อเสนอแนะ ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน ป้ำยจรำจรในชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ป้ำยโฆษณำที่พบในชีวิตประจ้ำวัน หรือบท
อ่ำนตำมควำมสนใจอย่ำงสม่้ำเสมอ น้ำเสนอเรื่องที่อ่ำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ผ่ำนกำรวำดภำพ บันทึกกำรอ่ำน      
เล่ำเรื่องสั นๆ นิสัยรักกำรอ่ำน มีมำรยำทในกำรอ่ำน  

คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทยอย่ำงตั งใจ เขียนค้ำเก่ียวกับคน 
สัตว์ ส่ิงของ สถำนที่ ได้ชัดเจน ถูกต้อง เขียนบรรยำยประวัติตนเอง  ลักษณะ ควำมสำมำรถของเพื่อน         
โดยค้านึงถึงผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง เขียนบันทึกประจ้ำวัน จดหมำยลำครู เรียงควำมประวัติควำมเป็นมำของ
โรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ตำมวัตถุประสงค์และรูปแบบกำรเขียน เขียนแสดงควำมคิดเห็น ควำมรู้สึกเก่ียวกับ
งำนเขียนของตนอย่ำงเป็นกลำง ไม่ลอกผลงำนหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน เขียนเรื่องตำมจินตนำกำรจำกค้ำ ภำพ 
หัวข้อเก่ียวกับโรงเรียน ชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว และหัวข้ออ่ืนๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์ น้ำเสนอผลงำนกำรเขียนหน้ำ
ชั นเรียน มีมำรยำทในกำรเขียน  

รู้จัก อธิบำย บอกควำมแตกต่ำง เปรียบเทียบ เลือกใช้ภำษำพูด ภำษำเขียน ภำษำไทยมำตรฐำนได้
ถูกต้อง เหมำะสมกับบุคคลและกำลเทศะ เรียนรู้ ฝึกพูดภำษำถ่ินในชีวิตประจ้ำวันจำกบุคคลใกล้ชิดในชุมชน
บ้ำนห้วยน ้ำขำว เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจทำงภำษำได้หลำกหลำยมำกขึ น อ่ำน เขียนสะกดค้ำ แจกลูก อ่ำนเป็น
ค้ำในบทเรียน เขียนสะกดค้ำใหม่ที่พบเจอในชีวิตประจ้ำวัน แต่งประโยคบอกเล่ำ ประโยคปฏิเสธ ประโยค
ค้ำถำม ประโยคขอร้อง ประโยคค้ำส่ัง ค้ำคล้องจอง ค้ำขวัญ ตรงตำมเจตนำ และเหมำะสมกับบริบท  
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ช้ันปี 
 ๑. กำรฟังและปฏิบัติตำมค้ำแนะน้ำ ค้ำส่ังที่ซับซ้อน จับใจควำมส้ำคัญจำกส่ือที่ฟังและดูได้ ตั งค้ำถำม 
ตอบค้ำถำมจำกส่ือที่ฟังและดู ทั งส่ือควำมรู้ ควำมบันเทิง เช่น กำร์ตูน รำยกำรส้ำหรับเด็ก นิทำนมุขปำฐะใน
ชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว นิทำนคุณธรรม เพลงพื นบ้ำน สำรคดีที่มำของท้อง ถ่ิน ข่ำวสำรเหตุกำรณ์ใน
ชีวิตประจ้ำวัน มีวิธีถ่ำยทอดเนื อหำจำกส่ือ ที่หลำกหลำย เช่น เขียนสรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำรฟัง กำรดูได้ 
น้ำเสนอควำมรู้ที่ได้ฟัง กำรดู หน้ำชั นเรียนได้ และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ โทษ ข้อคิด และกำร
น้ำไปใช้ในชีวิตประจ้ำวัน จำกส่ือได้อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 
 ๒. พูดเพื่อส่ือสำรข้อเท็จจริง พูดโต้ตอบและแสดงควำมคิดเห็นด้วยควำมมั่นใจอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
รวมถึงแสดงควำมรู้สึกเก่ียวกับกำรพูดของตนและผู้อ่ืนอย่ำงเป็นกลำง 
 ๓. อ่ำนออกเสียงค้ำ ค้ำคล้องจอง ข้อควำม เรื่องสั นๆ และบทร้อยกรองง่ำยๆด้วยควำมตั งใจ ได้
ถูกต้อง 
 ๔. มีสมำธิในกำรอ่ำนออกเสียงและบอกควำมหมำยของข้อควำม และบทร้อยกรองง่ำยๆ อ่ำนค้ำ
พื นฐำน ค้ำที่มีตัวกำรันต์ ค้ำที่มี รร ค้ำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง  ค้ำพ้อง เรื่องเล่ำ บทเพลง บทร้อย
กรอง บทเรียน ข่ำวและเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ้ำวันในท้องถ่ิน อ่ำนหนังสือที่นักเรียนสนใจเข้ำใจส่ิงที่อ่ำน มี
นิสัยรักกำรอ่ำน สำมำรถวิเครำะห์ส่ิงที่อ่ำนและน้ำข้อคิดจำกกำรอ่ำนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ 
 ๕. คัดลำยมือและเขียนค้ำได้ถูกต้อง แล้วสำมำรถน้ำไปใช้ในกำรเขียนเพื่อส่ือสำรในชีวิตประจ้ำวันได้
ชัดเจนและเหมำะสม 
 ๖. ส่ือสำรได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ด้วยกำรเขียนจดหมำยได้อย่ำงถูกต้อง เขียนแสดงควำมคิดเห็นและ
ควำมรู้สึกเก่ียวกับงำนเขียนของตนได้เหมำะสมเป็นกลำง ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 

๗. เขียนเรื่องเก่ียวกับกำรบรรยำยส่ิงใดส่ิงหน่ึงตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ตรงตำมวัตถุประสงค์
และรูปแบบกำรเขียนโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
 ๘. รู้จักภำษำพูด ภำษำเขียน อธิบำยกำรใช้ภำษำพูด ภำษำเขียน ระบุควำมแตกต่ำงของภำษำพูด 
ภำษำเขียน เปรียบเทียบค้ำภำษำพูด ภำษำเขียน ใช้ภำษำพูด ภำษำเขียนส่ือสำรกับบุคคลต่ำงๆ เช่น พระสงฆ์ 
ได้ถูกต้องเหมำะสม 
เขียนภำษำพูด ภำษำเขียนในงำนเขียนต่ำงๆ เช่น เขียนจดหมำยส่วนตัว จดหมำยลำครู ได้ด้วยภำษำที่ถูกต้อง  
 ๙. มีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้กำรภำษำไทยและภำษำถ่ินเพื่อกำรส่ือสำรได้อย่ำงเหมำะสมโดยตระหนักถึง
ควำมแตกตำงระหวำงบุคคล 
สมรรถนะหลัก 

๑. กำรจัดกำรตนเอง  
๒. กำรคิดขั นสูง  
๓. กำรส่ือสำร  
๕. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. กำรอยู่ร่วมกับธรรมชำตแิละวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ระดับประถมศึกษำ 

 
รำยวิชำพื้นฐำน 
  ค๑๑๑๐๑  คณิตศำสตร์   จ ำนวน     ๑๖๐    ช่ัวโมง 

ค๑๒๑๐๑  คณิตศำสตร์   จ ำนวน     ๑๖๐    ช่ัวโมง 
ค๑๓๑๐๑  คณิตศำสตร์   จ ำนวน     ๑๖๐    ช่ัวโมง 
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ค้าอธิบายรายวิชาพื นฐาน 
                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                  เวลา  ๑๖๐   ช่ัวโมง 
 แก้ปัญหาเก่ียวกับจ้านวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ โดยเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยในการ แก้ปัญหาจนส้าเร็จ เช่น การใช้บาร์โมเดลช่วยในการ วิเคราะห์และหาค้าตอบ 
ใช้ความรู้เก่ียวกับจ้านวนและการด้าเนินการช่วยในการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ นในชีวิตประจ้าวัน เช่น โครงการ
จัดการ ขยะในโรงเรียน บันทึกจ้านวนสินค้าที่ขายได้ในสหกรณ์ โรงเรียน  แก้ปัญหาเก่ียวกับความยาว น ้าหนัก 
ปริมาตร เวลา และเงิน โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย จากตัวอย่างในสถานการณ์ใน ชีวิตประจ้าวัน เช่น  
เส้นทางที่มีระยะทางน้อยที่สุดที่สามารถเดินทางจาก สถานที่หน่ึงไปอีกสถานที่หน่ึง หรือ หาปริมาตรของน ้า
เมื่อมีเครื่องวัดปริมาตรจ้ากัดเพียงบางชนิด หรือสร้างเครื่องวัดด้วยตนเอง 
 ส่ือสารเก่ียวกับจ้านวนนับไม่เกิน 100 และ 0   เช่น นับ บอกจ้านวน แสดงจ้านวนด้วยส่ิงของต่าง ๆ 
รวมทั งเขียนแสดงจ้านวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ  ตัวหนังสือ ใช้ค้าศัพท์ที่เก่ียวกับช่วงเวลา  
เช่น กลางวัน กลางคืน เช้า เที่ยง สาย บ่าย เย็น โดยเช่ือมโยง กับกิจกรรมในชีวิตประจ้าวัน และอ่านเวลาเป็น
นาฬิกาจากหน้าปัดนาฬิกา พร้อม บอกกิจกรรมที่ท้าในแต่ละช่วงเวลา  รู้จักหน่วยของเงิน ค่าของเงินเหรียญ
และธนบัตรแต่ละชนิด อ่านและเขียนแสดงจ้านวนเงิน สามารถเปรียบเทียบจ้านวนเงิน สามารถใช้เงินซื อ
อาหาร  เครื่องดื่ม ในโรงอาหาร และสหกรณ์โรงเรียน  ได้ด้วยตนเอง  
 ให้เหตุผลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของจ้านวนนับ 1 ถึง 100 และ  0เปรียบเทียบจ้านวนนับไม่เกิน 100 
และ 0  โดยใช้เครื่องหมาย = ≠  > <   เรียงล้าดับจ้านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ตั งแต่ 3 ถึง 5 จ้านวน 
พร้อมให้เหตุผล  สามารถบอกจ้านวนที่หายไปในแบบรูปของจ้านวนที่ เพิ่มขึ นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 2 
อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ ้าเก่ียวกับสี รูปร่าง หรือขนาด เพียงหน่ึงลักษณะ และจัดส่ิงของเพื่อ สร้าง
เป็นแบบรูปซ ้า และ ระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ ้าของรูปเรขาคณิต และรูปอ่ืน ๆ  ส้ารวจ สังเกตลักษณะ 
จ้าแนกตามเกณฑ์ของตนเอง เช่น ด้าน มุม ขอบ และร่วมอภิปรายสรุปลักษณะ พร้อมบอกช่ือรูป  
เรขาคณิตสองมิติ 
 สร้างข้อสรุปเก่ียวกับลักษณะและจ้าแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ ได้แก่ ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอกและกรวย พร้อมให้เหตุผลด้วยภาษาของตนเอง เช่น กลม ยอดแหลม กลิ ง ได้ วางซ้อนกันได้ 
เล่ือนได้ และวาดรูปตามขอบของส่ิงของที่เป็นรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี ส้ารวจ สร้างชิ นงาน 
หรืองานประดิษฐ์ จากรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ลวดลายในชิ นงานศิลปะ  
 เข้าใจความหมายสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของจ้านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 เช่น หยิบจับส่ิงของ
หรือใช้รูปภาพในการอธิบายและแสดงการบวกและการลบ อธิบายความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ เช่น
การเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดง การลบ หาผลบวกและหาผลลบ
ด้วยกลวิธีของตนเอง วิเคราะห์และอธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาใน สถานการณ์ต่าง ๆ 
 ใช้เครื่องมือในการวัดความยาว และบอกความยาวที่มีหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร น ้าหนัก
เป็นกิโลกรัมเป็นขีด ในสถานการณ์หรือส่ิงใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสม  เก็บและรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย เช่น การ
สอบถาม การสังเกต จากประเด็นปัญหาที่สนใจรอบตัว บันทึกข้อมูลที่เก็บได้ด้วยรอยขีด แสดงความคิดเห็น
ของตนเองในการจ้าแนก จัดกลุ่ม น้าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพที่มีข้อก้าหนด 1 รูปแทน 1 หน่วย  
สามารถส่ือสาร แปลความหมายข้อมูลด้วยภาษาตนเอง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพที่มีข้อก้าหนดเพื่อ
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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เพื่อให้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้รักการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีความคิดเป็นระบบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท้างาน รักความเป็นไทย  มีเหตุผล มีความคิด
สร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์.  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั นปี 
 1. ส่ือสารเก่ียวกับจ้านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 และใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวันโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
 2. อธิบายความสัมพันธ์ของจ้านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 เปรียบเทียบจ้านวนนับไม่เกิน 100 และ 
0โดยใช้เครื่องหมาย= ≠ >< เรียงล้าดับจ้านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ตั งแต่ 3 ถึง 5 จ้านวน พร้อมให้เหตุผล 
 3. อธิบายความสัมพันธ์ของจ้านวนที่หายไปในแบบรูปของจ้านวนที่ เพิ่มขึ นหรือลดลงทีละ 1 และที
ละ 2 และ ระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ ้าของรูปเรขาคณิต และรูปอ่ืน ๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ ้ามี ๒ รูป 
พร้อมให้เหตุผลสร้างข้อสรุปและขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูปและร่วมกันแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
 4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะน้าการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการด้าเนินการ ค้านวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ  การคูณ และ
การหาร โดยเช่ือมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการด้าเนินการได้อย่าง  ยืดหยุ่นและคล่องแคล่ว 
และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ ในชีวิตจริง  
 5. แก้ปัญหาเก่ียวกับจ้านวนนับที่ไม่เกิน 100 และเปรียบเทียบจ้านวนนับ ในสถานการณ์ตา่ง ๆ   
อย่างมุมานะ พร้อมทั งแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืน 
 6. วัดความยาว และบอกความยาวที่มีหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร น ้าหนักเป็นกิโลกรัม
เป็นขีด ในสถานการณ์หรือส่ิงใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสม   
 7. บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที) บอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที   
 8. ส่ือสารเก่ียวกับเงิน ผ่านการอ่านค่าจ้านวนเงินเหรียญบาท จากนั น นับ บอก และเขียนตัวเลข
จ้านวนเงิน แล้วเปรียบเทียบจ้านวนเงินมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากันได้อย่างถูกต้อง สามารถนับเงินซื ออาหาร
และเครื่องดื่มในโรงอาหารและสหกรณ์โรงเรียนได้ด้วยตนเอง 
 9. แก้ปัญหาเก่ียวกับความยาว ในสถานการณ์ในชีวิตประจ้าวัน อย่างมุมานะ 
 10. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรง
กลมทรงกระบอก และกรวย จากส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริง โดยการสังเกต  และสร้าง
รูปร่างต่างๆได ้
 11. จ้าแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และ 
กรวย และน้าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
 12. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค้าตอบของโจทย์ปญัหาเมื่อก้าหนดรูป 1 รูป แทน 1หน่วย 
และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณต์่างๆ 
  13. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค้าตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อก้าหนดรูป 1 รูป แทน 1หน่วย 
เพื่อตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
สมรรถนะหลัก 
 การจัดการตนเอง 
 การคิดขั นสูง 
 การส่ือสาร 
 การรวมพลังท้างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๒                                                  เวลำ  ๑๖๐   ช่ัวโมง 
 
 ส่ือสำรเก่ียวกับจ้ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐๐ และ ๐ เวลำ ระยะเวลำ จ้ำนวนเงิน นับ อ่ำน เขียนค่ำ
จ้ำนวนเงิน โดยใช้กำรแสดงแทนทำงคณิตศำสตร์ที่หลำกหลำยด้วยส่ือของจริง รูปภำพ งำนศิลปะ แผนภำพ 
ภำษำ หรือสัญลักษณ์ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง เช่น กำรซื อของในร้ำนค้ำสหกรณ์ของ
โรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว เปรียบเทียบจ้ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐๐ และ ๐ จ้ำนวนเงิน โดยใช้เครื่องหมำย = ≠ > 
< เรียงล้ำดับจ้ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐๐ และ ๐ ตั งแต่ ๓ ถึง ๕ จ้ำนวน โดยกำรพูด เขียน พร้อมแสดงเหตุผล 
และแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมตำมวัย 

อธิบำยควำมสัมพันธ์ของแบบรูปซ ้ำของรูปเรขำคณิต รูปหลำยเหล่ียม วงกลม และวงรี รูปเรขำคณิต
สองมิติ และรูปอ่ืน ๆ ที่สมำชิกในแต่ละชุดที่ซ ้ำมี ๓ รูป แบบรูปของจ้ำนวนที่ เพิ่มขึ นหรือลดลงทีละ ๕ ทีละ 
๑๐ และทีละ ๑๐๐ สร้ำงแบบรูป แก้ปัญหำ โดยสังเกต ค้นหำลักษณะร่วมที่เกิดขึ นซ ้ำๆ ให้เหตุผล จำกส่ิง
ต่ำงๆ รอบตัวที่สำมำรถสังเกตได้อย่ำงชัดเจนและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบโดยกำรพูดหรือ
เขียนด้วยภำษำอย่ำงง่ำย  
 ใช้เครื่องมือในกำรบวก กำรลบ กำรคูณและกำรหำร และกำรค้ำนวณ กำรวัดควำมยำวที่มีหน่วยเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร และ น ้ำหนักเป็นกิโลกรัม และกรัม กิโลกรัมและขีด ปริมำตรและควำมจุ ในส่ิงรอบตัว 
โดยเช่ือมโยงกับควำมสัมพันธ์และสมบัติต่ำง ๆ ของกำรด้ำเนินกำรได้อย่ำงยืดหยุ่น ประยุกต์ และน้ำไปใช้ได้
อย่ำงคล่องแคล่ว สร้ำงตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์ในกำรด้ำเนินชีวิต อธิบำยสถำนกำรณ์ในชีวิตจริงมำใช้ได้อย่ำง
เหมำะสม 
 แก้ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรและเรียงล้ำดับจ้ำนวนนับ เก่ียวกับจ้ำนวนนับที่ไม่เกิน ๑๐๐๐ และ ๐ 
เวลำ ระยะเวลำ ควำมยำว น ้ำหนัก แก้ปัญหำทำงสถิติในโรงเรียนและข้อมูลในท้องถ่ิน ตั งค้ำถำมจำกประเด็น
ปัญหำที่สนใจในโรงเรียนและในท้องถ่ินด้วยตนเอง ได้เรียนรู้วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลที่มำกขึ น ผ่ำนกำรลงมือ
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ด้วยควำมมุมำนะ และเห็นคุณค่ำของกำรร่วมกันใช้คณิตศำสตร์ แก้ปัญหำทำง
สถิติ และในสถำนกำรณ์ใกล้ตัว  พร้อมทั งแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืนโดยตระหนักถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่ง
บุคคล  
 สร้ำงข้อสรุปเก่ียวกับรูปเรขำคณิต อธิบำย จ้ำแนกรูป และเขียนรูปเรขำคณิต รูปหลำยเหล่ียม วงกลม 
และวงรี กำรเขียนรูปเรขำคณิตสองมิติ สำมมิติ และรูปที่มีแกนสมมำตร ส้ำรวจ สังเกตลักษณะ จ้ำแนกตำม
เกณฑ์ของตนเอง เช่น ด้ำน มุม ขอบ และร่วมอภิปรำยสรุปลักษณะ พร้อมบอกช่ือรูปเรขำคณิตสองมิติ  สร้ำง
ชิ นงำนโดยใช้แบบของรูป กระดำษจุด โปรแกรมส้ำเร็จรูปอย่ำงง่ำย หรืองำนประดิษฐ์ จำกรูปเรขำคณติสองมติิ
และสำมมิติ เช่น กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ จำกส่ิงของส่ิงแวดล้อมรอบตัวโรงเรียน ชุมชน สถำนกำรณ์ในชีวิต
จริง ผ่ำนกำรสังเกตและกำรสร้ำงรูปร่ำงด้วยวิธีกำรของตนเองได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และสมเหตุสมผล  
 กำรน้ำเสนอข้อมูล จัดกระท้ำข้อมูล ด้วยแผนภูมิรูปภำพ ที่มีข้อก้ำหนด ๑ รูปแทน ๑ หน่วย ๒ หน่วย ๕ 
หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย ให้เหตุผล แปลควำมหมำยข้อมูล ด้วยภำษำตนเอง ตั งค้ำถำมจำกประเด็นปัญหำที่
สนใจรอบตัวด้วยตนเอง และได้เรียนรู้วิธีเก็บ รวบรวมข้อมูลที่มำกขึ น เช่น กำรทดลอง สืบค้นข้อมูลจำก
แหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ร่วมกัน ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพที่มีข้อก้ำหนดและแผนภูมิแท่ง เพื่อตัดสินใจ แสดง
ควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย แตกต่ำงจำกเดิม หรือแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงรอบคอบ มีเหตุผล 
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ผลลัพธ์ช้ันปี 
๑. ส่ือสำรเก่ียวกับจ้ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐๐ และ ๐ ใช้สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภำพ อย่ำงง่ำยๆ เพื่อ 

ส่ือสำรควำมคิดของตนเองและวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับวัย 
๒. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของจ้ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจ้ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐๐  

และ ๐ โดยใช้เครื่องหมำย = ≠ > <เรียงล้ำดับจ้ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐๐ และ ๐ ตั งแต่ ๓ ถึง ๕ จ้ำนวน จำก
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆพร้อมให้เหตุผล 

๓. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของจ้ำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจ้ำนวนที่ เพิ่มขึ นหรือลดลงทีละ ๕ ทีละ  
๑๐ และทีละ ๕๐ ระบุรูปที่หำยไปในแบบรูปซ ้ำของรูปเรขำคณิต และรูปอ่ืน ๆ ที่สมำชิกในแต่ละชุดที่ซ ้ำมี ๓ 
รูปพร้อมให้เหตุผล สร้ำงข้อสรุปและขยำยแนวคิดเพื่อสร้ำงแบบรูปและร่วมกันแก้ปัญหำในสถำนกำรณต์ำ่งๆได้
อย่ำงหลำกหลำยหรือแตกต่ำงจำกเดิม 

๔. สร้ำงตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์ในกำรด้ำเนินชีวิต ค้ำนวณและเลือกใช้เครื่องมือในกำรบวก กำรลบ  
กำรคูณและกำรหำรโดยเช่ือมโยงกับควำมสัมพันธ์และสมบัติต่ำงๆของกำรด้ำเนินกำรได้อย่ำงยืดหยุ่นและ
คล่องแคล่ว 

๕. แก้ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรและเรียงล้ำดับจ้ำนวนนับ เก่ียวกับจ้ำนวนนับที่ไม่เกิน ๑๐๐๐ ใน 
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ด้วยแนวคิดที่หลำกหลำย อย่ำงมุมำนะ พร้อมทั งแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืน 

๖. อธิบำยเก่ียวกับ กำรวัดควำมยำว และเลือกใช้เครื่องมือวัดควำมยำวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็น 
เมตร และ น ้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด ปริมำตรและควำมจุ ในส่ิงรอบตัวหรือสถำนกำรณ
ใกลตัวได้อย่ำงเหมำะสม 

๗. แสดงวิธีหำค้ำตอบของโจทย์ปัญหำเก่ียวกับเวลำที่มีหน่วยเดี่ยวและหน่วยเดียวกันได้ตำม 
สถำนกำรณ์ในชีวิตจริง ได้ถูกต้อง ตำมสถำนกำรณ์ในชีวิตจริง 

๘. ส่ือสำรเก่ียวกับเงิน เปรียบเทียบจ้ำนวนเงิน ได้อย่ำงถูกต้อง 
๙. แก้ปัญหำเก่ียวกับควำมยำว น ้ำหนัก ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆด้วยแนวคิดที่หลำหลำย อย่ำงมุมำนะ  
๑๐.  รับรู้และอธิบำยลักษณะของรูปหลำยเหล่ียม วงกลม และวงรี และกำรเขียนรูปเรขำคณิตสองมิติ  

จำกส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถำนกำรณ์ในชีวิตจริง โดยใช้แบบของรูป  
๑๑. จ้ำแนกและบอกลักษณะของ รูปหลำยเหล่ียมและวงกลม และน้ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  
๑๒.  ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำค้ำตอบ ของโจทย์ปัญหำเมื่อก้ำหนดรูป ๑ รูป แทน ๒ 

หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย  และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบำยเหตุกำรณ์ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ 

๑๓.  ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำค้ำตอบ ของโจทย์ปัญหำเมื่อก้ำหนดรูป ๑ รูป แทน ๒  
หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย เพื่อตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
 สมรรถนะ 

๑. กำรจัดกำรตนเอง 
๒. กำรคิดขั นสูง 
๓. กำรส่ือสำร    ๕. กำรรวมพลังท้ำงำนเป็นทมี 
๕. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  ๖. กำรอยู่ร่วมกับธรรมชำตแิละวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๓                                                  เวลำ  ๑๖๐   ช่ัวโมง 

แก้ปัญหำเก่ียวกับจ้ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ ค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์       
ลงมือแก้โจทย์ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่ก้ำหนด ด้วยแนวคิดที่หลำกหลำย หรือแตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมุ
มำนะ แลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืนโดยตระหนักถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  เห็นคุณค่ำของกำรใช้
คณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำในกำรท้ำกิจวัตรต่ำงๆ  

ส่ือสำร อ่ำน เขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจ้ำนวน เศษส่วนแสดงปริมำณ     
ส่ิงต่ำงๆ ตำมที่ก้ำหนด บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาเป็นนาฬิกาและนาที บอกค่ำเงินเหรียญ ธนบัตร เปรียบเทียบ
จ้ำนวนเงินมำกกว่ำ น้อยกว่ำ หรือเท่ำกัน แลกเปล่ียนเงิน นับเงินซื ออำหำรและเครื่องดื่มในโรงอำหำร สหกรณ์
โรงเรียนได้ด้วยตนเอง บันทึกรำยรับ รำยจ่ำย ในชีวิตประจ้ำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เขียนแผนภูมิรูปภำพ 
แผนภูมิแท่ง ตำรำง ในกำรน้ำเสนอข้อมูลทำงคณิตศำสตร์อย่ำงเหมำะสม 

ให้เหตุผล วิเครำะห์ อธิบำยควำมสัมพันธ์จ้ำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจ้ำนวนที่เพิ่มขึ นหรือลดลงที
ละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๑๐๐ ระบุรูปที่หำยไปในแบบรูปซ ้ำของรูปเรขำคณิต รูปอ่ืนๆ ที่สมำชิกในแต่ละ
ชุดที่ซ ้ำมี ๔ รูป คิดในใจ ค้ำนวณกำรบวก ลบ คูณ หำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน ได้อย่ำงคล่องแคล่ว
ว่องไว แม่นย้ำ แปลควำมหมำยภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ แสดงวิธีกำรหำค้ำตอบได้ด้วยตนเอง
อย่ำงสมเหตุสมผล 

สร้ำงข้อสรุปแบบรูปของรูปเรขำคณิตและรูปอ่ืนๆ ผ่ำนกำรเช่ือมโยงควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ ขยำย
แนวคิด เพื่อสร้ำงแบบรูป และร่วมกันแก้ปัญหำในสถำนกำรณต์่ำงๆ ได้อย่ำงหลำกหลำยหรือแตกต่ำงจำกเดิม 

ฝึกทักษะกำรคิดหลำกหลำย จ้ำแนกรูปเรขำคณิตสองมิติที่มีแกนสมมำตร จ้ำนวนแกนสมมำตร      
บอกลักษณะของรูปเรขำคณิตสองมิติที่มีแกนสมมำตร จ้ำนวนแกนสมมำตร จำกส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมรอบตัวใน
ชีวิตจริง โดยกำรสังเกต ประยุกต์ใช้รูปร่ำงเรขำคณิตเพื่อสร้ำงเป็นผลงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ใช้เครื่องมือ ส่ือกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรวัดควำมยำว ที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร น ้ำหนัก 
ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม กรัม ขีด ปริมำตร ที่มีหน่วยเป็นลิตร มิลลิลิตร สังเกต เลือกใช้เครื่องวัดได้เหมำะสมกับ
ส่ิงที่ต้องกำรวัด ลงมือปฏิบัติ เช่ือมโยงควำมรู้เรื่องกำรวัดกับจ้ำนวน เพื่อน้ำไปใช้ในชีวิตประจ้ำวัน วิเครำะห์ 
แปลควำมหมำย ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพ แผนภูมิแท่ง ตำรำง ในกำรหำค้ำตอบของโจทย์ปัญหำ เพื่อเป็น
พื นฐำนในกำรตั งค้ำถำม สืบค้น รวบรวม ตรวจสอบแหล่งที่มำ และน้ำเสนอข้อมูลผ่ำนกิจกรรมแก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ในโรงเรียน หรือชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำวได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ช้ันปี 
   ๑. ส่ือสำรเก่ียวกับจ้ำนวนนับ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณ์ต่างๆ และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับวัย  

 ๒. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของจ้ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐เปรียบเทียบและเรียงล้ำดับจ้ำนวนนับไมเ่กิน 
๑๐๐,๐๐๐ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ พร้อมให้เหตุผล 
 ๓. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของจ้ำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจ้ำนวนที่ เพิ่มขึ นหรือลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ 
ทีละ๒๕ และทีละ ๑๐๐ และ ระบุรูปที่หำยไปในแบบรูปซ ้ำของรูปเรขำคณิต และรูปอ่ืน ๆ ที่สมำชิกในแต่ละ
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ชุดที่ซ ้ำมี ๔ รูปพร้อมให้เหตุผล สร้ำงข้อสรุปและขยำยแนวคิดเพื่อสร้ำงแบบรูปและร่วมกันแก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆได้อย่ำงหลำกหลำยหรือแตกต่ำงจำกเดิม  

๔. ค้ำนวณกำรบวก ลบ คูณ หำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน ได้อย่ำงคล่องแคล่วว่องไว แม่นย้ำ 
แปลควำมหมำยภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์เป็นสถำนกำรณ์ในชีวิตจริง แสดงวธิกีำรหำคำ้ตอบไดด้ว้ย
ตนเองอย่ำงสมเหตุสมผล 
 ๕. แก้ปัญหำเก่ียวกับกำรบวก ลบ คูณ หำรเรียงล้ำดับจ้ำนวนที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และค่ำของตัวไม่
ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ด้วยแนวคิดที่หลำกหลำย หรือแตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมุ
มำนะ พร้อมทั งแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืนโดยตระหนักถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 ๖. อธิบำยเก่ียวกับ กำรวัดควำมยำว และเลือกใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร เซนติเมตร และ
เมตร โจทย์ปัญหำเก่ียวกับควำมยำว เครื่องช่ัง น ้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกับเมตริกตัน เครื่องตวงปริมำตร 
ควำมจุ ที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร จำกส่ิงรอบตัวและน้ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ในชีวิตจริงได้อย่ำงเหมำะสม   
 ๗. แสดงวิธีหำค้ำตอบของโจทย์ปญัหำเก่ียวกับเวลำ และระยะเวลำ ได้ถูกต้อง ตำมสถำนกำรณ์ในชีวติ 
 ๘. ส่ือสำรเก่ียวกับเงิน ผ่ำนกำรอ่ำนค่ำเงินเหรียญสตำงค์, เงินเหรียญบำท และเงินธนบัตร จำกนั น 
นับ บอก และเขียนตัวเลขจ้ำนวนเงิน แล้วเปรียบเทียบจ้ำนวนเงินมำกกว่ำ น้อยกว่ำ หรือเท่ำกันได้ สำมำรถ
แลกเปล่ียนเงินได้ถูกต้องหลำกหลำย และนับเงินซื ออำหำรและเครื่องดื่มในโรงอำหำรและสหกรณ์โรงเรียนได้
ด้วยตนเอง  
 ๙. แก้ปัญหำเก่ียวกับควำมยำว น ้ำหนัก ปริมำตร เวลำ และเงิน ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยแนวคิด ที่
หลำกหลำย ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมุมำนะ พร้อมทั งแลกเปล่ียน แนวคิด ร่วมกับผู้อ่ืน  
 ๑๐. รับรู้และอธิบำยลักษณะของรูปเรขำคณติสองมิตทิีม่ีแกนสมมำตร และบอกจ้ำนวนแกนสมมำตร 
จำกส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถำนกำรณ์ในชีวิตจริง โดยกำรสังเกต และสร้ำงรูปร่ำงตำ่งๆได้   
 ๑๑. จ้ำแนกรูปเรขำคณิตสองมิตทิีม่ีแกนสมมำตร จ้ำนวนแกนสมมำตร และน้ำไปใช้ในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ  
 ๑๒. เขียนแผนภูมิรูปภำพ และใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำค้ำตอบของ โจทย์ปัญหำเขียน
ตำรำงทำงเดียวจำกข้อมูลที่เป็น จ้ำนวนนับ และใช้ข้อมูลจำกตำรำง ทำงเดียวในกำรหำคำ้ตอบของโจทย์
ปัญหำ  และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบำยเหตุกำรณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ตำ่งๆ  
 ๑๓. เขียนแผนภูมิรูปภำพ และใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำค้ำตอบของ โจทย์ปัญหำ เขียน
ตำรำงทำงเดียวจำกข้อมูลที่เป็น จ้ำนวนนับ และใช้ข้อมูลจำกตำรำง ทำงเดียวในกำรหำคำ้ตอบของโจทย์
ปัญหำ  เพื่อตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ตำ่ง ๆ  
 
สมรรถนะหลัก 

๑. กำรจัดกำรตนเอง  
๒. กำรคิดขั นสูง  
๓. กำรส่ือสำร  
๔. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๕. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. กำรอยู่ร่วมกับธรรมชำตแิละวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษำ 

 
รำยวิชำพื้นฐำน 
  อ๑๑๑๐๑  ภำษำอังกฤษ   จ ำนวน     ๑๒๐    ช่ัวโมง 

อ๑๒๑๐๑  ภำษำอังกฤษ   จ ำนวน     ๑๒๐    ช่ัวโมง 
อ๑๓๑๐๑  ภำษำอังกฤษ   จ ำนวน     ๑๒๐    ช่ัวโมง 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๑                                                  เวลำ  ๑๒๐   ช่ัวโมง 
      ฟัง พูดค้ำศัพท์อย่ำงง่ำย สะกดค้ำ บอกควำมหมำยของค้ำ วลี ส้ำนวนภำษำ ประโยคที่ใช้ขอและให้
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ข้อมูลครอบครัว กิจวัตรประจ้ำวัน ส่ิงที่ตนและเพื่อนท้ำไดดี บอกเล่ำควำมคิดของตนเอง
หรือจินตนำกำรที่แปลกใหม่ไปจำกส่ิงรอบตัว ออกเสียง บอกช่ือ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง ส่ิงต่ำง ๆ จ้ำนวน ๑ - ๒๐ 
สี ขนำด ต้ำแหน่งของส่ิงของ ได้อย่ำงหลำกหลำย รวดเร็วในเวลำที่ก้ำหนด และถูกต้อง  
 พูดโต้ตอบ บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค ข้อควำมที่ใช้แนะน้ำ
ตนเอง ครอบครัว บอกควำมต้องกำรง่ำย ๆ โดยใช้ค้ำ วลีที่สั น ประโยคพื นฐำน ได้อย่ำงเหมำะสมและมั่นใจ 
พูดสรุปควำมเข้ำใจของตนจำกส่ือที่ฟัง เช่น นิทำน เรื่องสั น น้ำเสนอควำมคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง 
เลือกใช้ประโยคค้ำถำมที่เหมำะสมตำมช่วงวัย แล้วตอบค้ำถำมอย่ำงตรงไปตรงมำ   รู้จักประเภทของส่ือที่
หลำกหลำย เข้ำใจประโยชน์และโทษของส่ือที่มีต่อตนเองอย่ำงเด่นชัด ปฏิบัติตำมค้ำส่ังที่ใ ช้ในห้องเรียน 
ควบคุมตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ้ำวัน ภำยใต้กำรดูแลของผู้อ่ืนได้ มีส่วนร่วมในกำรดูแลส่ิงแวดล้อมใน
บริเวณโรงเรียนหรือชุมชนของตนเอง รับผิดชอบในบทบำทหน้ำที่ของตนเองในฐำนะสมำชิกของครอบครัว  
ชั นเรียน และโรงเรียน ใช้ส่ิงของในชีวิตประจ้ำวันอย่ำงใส่ใจและรู้คุณค่ำ 
 อ่ำนออกเสียงและปฏิบัติตำมประโยคค้ำส่ังอย่ำงง่ำย ค้ำแนะน้ำ เก่ียวกับตนเอง บุคคล เหตุกำรณ์ใน
สถำนกำรณ์ใกล้ตัวจำกส่ือที่หลำกหลำย ค้ำส่ังที่ใช้ในห้องเรียนได้ถูกต้อง จับใจควำมส้ำคัญ แปลภำษำ จำก
บทควำมสั นๆ ง่ำยๆ นิทำนภำษำอังกฤษส้ำหรับเด็ก บอกควำมรู้สึกของตนเอง แสดงควำมคิดเห็นต่อเรื่องที่
อ่ำนได้อย่ำงมีเหตุผล รวมถึงประโยชน์ได้ถูกต้อง 
 เขียนประโยคอย่ำงง่ำยเพื่อน้ำเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง บุคคลในครอบครัว สัตว์เลี ยง อำชีพในฝัน 
เลือกรูปแบบกำรเขียนน้ำเสนอที่เหมำะสมกับข้อมูล สำมำรถอธิบำยเก่ียวกับส่ิงที่เขียนได้อย่ำงชัดเจน เขียน
แสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับควำมต้องกำรของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อำหำร เครื่องดื่ม เรื่องรำวใกล้ตัว 
ชุมชน ด้วยค้ำศัพท์ วลี หรือประโยคอย่ำงง่ำย ผ่ำนภำษำที่ถูกต้อง ภำยในวงค้ำศัพท์ ประมำณ ๑๕๐-๒๐๐ ค้ำ 
บอกสถำนกำรณ์ที่ท้ำให้เกิดอำรมณ์และควำมรู้สึกพื นฐำน รับรู้ควำมรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน แสดงพฤติกรรม
เชิงบวกเมื่อเกิดควำมขัดแย้ง อย่ำงเหมำะสมตำมค้ำแนะน้ำ ตระหนักถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงตนเองกับบคุคล
ใกล้ตัว กำลเทศะ ที่ส่งผลต่อกำรส่ือสำร  
 สนทนำโดยกำรใช้วลี ประโยคอย่ำงง่ำย ส่ือสำรควำมต้องกำรของตนเอง และแลกเปล่ียนควำมคิดใน
กำรท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน เลือกใช้ส่ือ เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงภำษำที่สะท้อนกำรเรียนรู้ ให้เหมำะสมกับบุคคล 
เหตุกำรณ์ ส่ิงต่ำงๆ รอบตัว ประโยคอย่ำงง่ำย เพื่อแสดงควำมคิดเห็น สะท้อนควำมรู้สึกได้อย่ำงเหมำะสมตำม
สถำนกำรณ์ ที่เกิดขึ นในห้องเรียนโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว  

 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ยอมรับ
ในความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเข้าใจ มีเหตุผล เหมาะสมกับกาลเทศะ ผู้รับฟัง การรู้จักตนเอง แยกแยะส่ิงทีถู่ก
และผิดได้อย่างเหมาะสม 
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ช้ันปี 
 ๑. ฟัง พูดค้ำศัพท์ ส้ำนวนภำษำ และประโยคภำษำอังกฤษง่ำย ๆ ที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง
และครอบครัว เช่น What’s your name?/My name is…/I am… etc. ออกเสียง บอกช่ือ อำยุ รูปร่ำ ง 
ส่วนสูง ส่ิงต่ำง ๆ จ้ำนวน ๑ - ๒๐  สี ขนำด ต้ำแหน่งของส่ิงของ ได้อย่ำงถูกต้อง 
 ๒. ฟัง พูดโต้ตอบ บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ แลประโยค/ข้อควำมที่ใช้
แนะน้ำตนเอง ครอบครัว เช่น Hi/Hello/ Good morning./Good afternoon./Good evening./I am… / 
Goodbye./ Bye./Thank you./I am sorry. How are you?/I am fine. Etc บอกควำมต้องกำรง่ำย ๆ ของ
ตนเอง โดยใช้ค้ำศัพท์ ส้ำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้บอกควำมต้องกำร เช่น I want…/Please,… etc ปฏิบัติ
ตำมค้ำส่ังที่ใ ช้ในห้องเรียน เช่น Stand up./Sit down./Listen./Repeat. /Quiet!/Stop! etc ได้อย่ำ ง
เหมำะสมและมั่นใจ  
 ๓. ฟัง พูด เก่ียวกับนิทำน หรือเรื่องสั น เลือกใช้ประโยคค้ำถำมและค้ำตอบง่ำย ๆ เช่น Yes/No 
Question เช่น  Is it a/an..? Yes, it is./No, it is not. etc. Wh-Question เช่น What is it? It is a/an... 
etc.ได้อย่ำงเหมำะสม 
 ๔. อ่ำนออกเสียงประโยคค้ำส่ังอย่ำงง่ำย ค้ำแนะน้ำ ได้ถูกต้อง ปฏิบัติตำมค้ำส่ังอย่ำงง่ำย ค้ำแนะน้ำ 
เก่ียวกับตนเอง ค้ำส่ัง ที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Stand up./Sit down./Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop! etc. 
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 ๕. อ่ำนและจับใจควำมส้ำคัญ แปลภำษำ จำกนิทำนภำษำอังกฤษส้ำหรับเด็ก บอกควำมรู้สึกของ
ตนเองจำกนิทำนที่อ่ำนได้ รวมถึงประโยชน์จำกนิทำนที่อ่ำนได้ถูกต้อง 
 ๖. เขียนประโยคอย่ำงง่ำยเพื่อน้ำเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง บุคคลในครอบครัว สัตว์เลี ยง เช่น บอก
ช่ือ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง จ้ำนวน ๑-๒๐ สี อำชีพในฝัน ได้ด้วยภำษำที่ถูกต้อง เหมำะสมกับบคุคลและกำลเทศะ 
 ๗. เขียนแสดงควำมคิดเห็นหรือสะท้อนควำมรู้สึกเก่ียวกับควำมต้องกำรของตนเองด้วยค้ำ วลี หรือ
ประโยคอย่ำงง่ำยเก่ียวกับตนเองครอบครัว โรงเรียน อำหำรเครื่องดื่ม และ ชุมชน ภำยในวงค้ำศัพท์ประมำณ 
๑๕๐-๒๐๐ ค้ำ เช่น I want…/Please,… etc. อย่ำงเหมำะสม 
 ๘. ใช้ วลี ประโยคอย่ำงง่ำยในกำรสนทนำ ส่ือสำรควำมต้องกำรของตนเอง และแลกเปล่ียนควำมคิด 
ในกำรท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงเหมำะสม เลือกใช้ส่ือ เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงภำษำที่สะท้อนกำรเรียนรู้ หรอื
ประโยคอย่ำงง่ำย เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือสะท้อนควำมรู้สึกได้อย่ำงเหมำะสมในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ทีเ่กิดขึ น
ในห้องเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว 
 ๙. เลือกใช้ส่ือ ค้ำ ประโยค บทสนทนำ ประโยคค้ำถำมและค้ำตอบ ที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง บุคคลใกล้ตัว เรื่องใกล้ตัว เช่น บอกช่ือ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง เรียกส่ิงต่ำงๆ จ้ำนวน ๑-๒๐ สี ขนำด 
สถำนที่อยู่ของส่ิงของเพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงภำษำที่สะท้อนกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของ
ตนเองอย่ำงเหมำะสม 
     สมรรถนะหลัก 
 กำรจัดกำรตนเอง  กำรคิดขั นสูง 
 กำรส่ือสำร   กำรรวมพลังท้ำงำนเป็นทมี 
 กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  กำรอยู่ร่วมกับระบบธรรมชำตแิละวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๒                                                  เวลำ  ๑๒๐   ช่ัวโมง 
 
  ฟัง พูด สะกด ค้ำศัพท์ วลีสั น ๆ และให้ข้อมูลภำษำอังกฤษง่ำย ๆ เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และ
โรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ฟัง พูดค้ำศัพท์ ส้ำนวนภำษำในชีวิตประจ้ำวัน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ออกเสียง บอกช่ือ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง ส่ิงต่ำง ๆ 
จ้ำนวน ๑ - ๓๐ สี ขนำด ต้ำแหน่งของส่ิงของ ได้อย่ำงหลำกหลำย รวดเร็ว และถูกต้อง 

พูดโต้ตอบด้วยค้ำสั น ๆ ง่ำย ๆ บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/
ข้อควำมที่ใช้แนะน้ำตนเอง ครอบครัว เพื่อน บอกควำมต้องกำรง่ำย ๆ ของตนเอง และปฏิบัติตำมค้ำส่ัง และ
ค้ำขอร้องง่ำย ๆ ที่ฟัง แลกเปล่ียนบทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/
ข้อควำมที่ใช้แนะน้ำตนเอง ครอบครัว เพื่อน บอกควำมต้องกำรง่ำย ๆ  ของตนเอง โดยใช้ค้ำศัพท์ ส้ำนวนภำษำ 
และประโยคที่ใช้บอกควำมต้องกำร ปฏิบัติตำมค้ำส่ังและค้ำขอร้องง่ำย ๆ  ที่ฟังในห้องเรียน ในสถำนกำรณ์ใกล้
ตัวในชีวิตประจ้ำวันและปฏิบัติตำมได้อย่ำงเหมำะสมและมั่นใจ 

ฟัง พูด เนื อหำที่สนใจ เก่ียวกับนิทำน เรื่องสั น วีดิทัศน์ หรือโฆษณำ เลือกใช้ค้ำ ประโยคค้ำถำมและ
ค้ำตอบง่ำย ๆ โดยใช้ค้ำและวลีที่ง่ำย หรือใช้ประโยคพื นฐำน โดยเลือกใช้ค้ำหรือประโยค เพื่อแสดงควำม
คิดเห็นที่มีต่อเหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวนั น ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม และมั่นใจ 

อ่ำนออกเสียง ประโยคค้ำส่ัง ปฏิบัติตำมค้ำส่ัง ค้ำแนะน้ำ ค้ำขอร้องง่ำยๆ เก่ียวกับตนเอง บุคคลใน
ชุมชน ค้ำส่ังที่ใช้ในห้องเรียน อ่ำนและจับใจควำมส้ำคัญ ตั งค้ำถำม ตอบค้ำถำม แปลภำษำ จำกนิทำน
ภำษำอังกฤษส้ำหรับเด็ก หนังสือกำร์ตูน บอกควำมรู้สึกของตนเองจำกหนังสือที่อ่ำน รวมถึงประโยชน์ ข้อคิด 
จำกนิทำน กำร์ตูนที่อ่ำนได้ถูกต้องเหมำะสม จำกกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ้ำวัน ในสถำนกำรณ์ใกล้ตัวจำกส่ือที่
หลำกหลำยแล้วปฏิบัติตำมได้อย่ำงเหมำะสม 

เขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง บุคคลในครอบครัว บุคคลในชุมชน สัตว์เลี ยง เช่น บอก ช่ือ อำยุ รูปร่ำง  
ลักษณะ ส่วนสูง จ้ำนวน ๑-๓๐ สี อำชีพของชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว อำหำรเครื่องดื่ม ภำยในวงค้ำศัพท์สะสม
ประมำณ ๒๕๐- ๓๐๐ ค้ำ และเขียนแสดงควำมคิดเห็นหรือสะท้อนควำมรู้สึกเก่ียวกับควำมต้องกำรของตนเอง 
ด้วยภำษำที่ถูกต้องและเหมำะสมกับบุคคลและกำลเทศะ  

กำรสนทนำโดยกำรใช้วลี ประโยคอย่ำงง่ำย ส่ือสำรควำมต้องกำรของตนเอง บอกสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ที่
เกิดขึ นในโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว และแลกเปล่ียนควำมคิดในกำรท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  เลือกใช้ส่ือ เพื่อ
สร้ำงสรรค์ผลงำน ชิ นงำนทำงภำษำ ที่สะท้อนกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของตนเอง ให้เหมำะ
กับบุคคล เหตุกำรณ์และส่ิงต่ำงๆรอบตัว ได้อย่ำงเหมำะสม และมีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
 
ผลลัพธ์ช้ันปี 

๑. ฟัง พูดค้ำศัพท์ ส้ำนวนภำษำ และประโยคภำษำอังกฤษง่ำย ๆ ที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับ  
ตนเองครอบครัว และโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว เช่น What’s your name?/My name is…/I am… etc ออก
เสียง บอกช่ือ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง ส่ิงต่ำง ๆ จ้ำนวน ๑ - ๓๐ สี ขนำด ต้ำแหน่งของส่ิงของ ได้อย่ำงถูกต้อง 

๒. ฟัง พูดโต้ตอบ แลกเปล่ียนบทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/  
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ข้อควำมที่ใช้แนะน้ำตนเอง ครอบครัว เพื่อน  เช่น Hi/Hello/ Good morning/Good afternoon/Good 
evening/Iam…/Goodbye./Bye./Thank you./I am sorry. How are you?/I am fine. Etc บอกค วำ ม
ต้องกำรง่ำย ๆ ของตนเอง โดยใช้ค้ำศัพท์ ส้ำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้บอกควำมต้องกำร เช่น I 
want…/Please,… etc ปฏิบัติตำมค้ำส่ังและค้ำขอร้องง่ำย ๆ ที่ฟังในห้องเรียน ค้ำส่ัง เช่น Show me 
a/an.../Open your book. Don’t talk in class. etc. ค้ำขอร้อง เช่น Please come here./Come here, 
please. Don’t make a loud noise, please./ Please don’t make a loud noise. etc. ได้อย่ำงเหมำะสม
และมั่นใจ 

๓. ฟัง พูด เก่ียวกับนิทำน เรื่องสั น หรือวีดิทัศน์ หรือโฆษณำ เลือกใช้ค้ำ ประโยคค้ำถำมและค้ำตอบ 
ง่ำย ๆ เช่น Yes/No Question เช่น Is this/that a/an..? Yes, it is./No, it isn’t. etc. Wh -Question เช่น  
What is this/that/it?  This/that/It is a/an… How many…?  There is/are… Where is the…?  It is 
in/on/under… etc. ได้อย่ำงเหมำะสม 

๔. อ่ำนออกเสียงประโยคค้ำส่ัง ค้ำขอร้องง่ำยๆ ได้ถูกต้องปฏิบัติตำมคำ้ส่ัง ค้ำแนะน้ำค้ำขอร้องง่ำยๆ  
เก่ียวกับตนเอง บุคคลในชุมชน ค้ำส่ังใช้ในห้องเรียน เช่น - ค้ำส่ัง เช่น Show me a/an.../ Open your book. 
Don’t talk in class. etc. ค้ำขอร้อง เช่น Please come here./ Come here, please. Don’t make a 
loud noise, please./Please don’t make a loud noise. etc. ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

๕. อ่ำนและจับใจควำมส้ำคัญ ตั งค้ำถำม ตอบค้ำถำม แปลภำษำ จำกนิทำนภำษำอังกฤษส้ำหรับเด็ก  
หนังสือกำร์ตูนภำษำอังกฤษส้ำหรับเด็ก บอกควำมรู้สึกของตนเองจำกนิทำนที่อ่ำนได้ รวมถึงประโยชน์ ข้อคิด 
จำกนิทำน กำร์ตูนที่อ่ำนได้ถูกต้องเหมำะสม 

๖. เขียนประโยคเพื่อน้ำเสนอข้อมูลเก่ียวกับ ตนเอง บุคคลในครอบครัว บุคคลในชุมชน สัตว์เลี ยง  
เช่น บอกช่ืออำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง จ้ำนวน ๑-๓๐ สี อำชีพของชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ได้ด้วยภำษำที่ถูกต้องและ
เหมำะสมกับบุคคลและกำลเทศะ 

๗. เขียนแสดงควำมคิดเห็นหรือสะท้อนควำมรู้สึกเก่ียวกับควำมต้องกำรของตนเองด้วยค้ำ กลุ่มค้ำ  
ประโยคเดี่ยว (simple sentence) เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อำหำรเครื่องดื่ม และ ชุมชนภำยในวง
ค้ำศัพท์สะสมประมำณ ๒๕๐- ๓๐๐ ค้ำ เช่น I want…/Please,… etc. อย่ำงเหมำะสม 

๘. ใช้ วลี ประโยคอย่ำงง่ำยในกำรสนทนำ ส่ือสำรควำมตอ้งกำรของตนเอง และแลกเปล่ียนควำมคิด  
ในกำรท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงเหมำะสม เลือกใช้ส่ือ เพื่อร้ำงสรรค์ผลงำนทำงภำษำที่สะท้อนกำรเรียนรู้ หรือ
ประโยคอย่ำงง่ำย เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือสะท้อนควำมรู้สึกได้อย่ำงเหมำะสมในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ทีเ่กิดขึ น
ในโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว 

๙. เลือกใช้ส่ือ ค้ำ ประโยค บทสนทนำ ประโยคค้ำถำมและค้ำตอบ ที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลเก่ียวกับ  
ตนเอง บุคคลใกล้ตัว เรื่องใกล้ตัว เช่น บอกช่ือ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง เรียกส่ิงต่ำงๆ จ้ำนวน ๑-๒๐ สี ขนำด 
สถำนที่อยู่ของส่ิงของเพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงภำษำที่สะท้อนกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของ
ตนเองอย่ำงเหมำะสม 
สมรรถนะ 
 ๑. กำรจัดกำรตนเอง 
 ๒. กำรคิดขั นสูง   ๓. กำรส่ือสำร 
 ๕. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ๖. กำรอยู่ร่วมกับระบบธรรมชำตแิละวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๓                                                  เวลำ  ๑๒๐   ช่ัวโมง 

   ฟัง พูดค้ำศัพท์ สะกดค้ำ แปลควำมหมำยค้ำ กลุ่มค้ำเก่ียวกับบุคคล สัตว์ ส่ิงของ สถำนที่ เทศกำล/
วันส้ำคัญ/งำนฉลอง โดยออกเสียงภำษำอังกฤษตำมหลักกำรอ่ำนได้อย่ำงถูกต้อง โต้ตอบ  ทักทำย กล่ำวลำ 
ขอบคุณ ขอโทษ ใช้ประโยคบอกควำมต้องกำรง่ำยๆ พูดเรื่องรำวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียน
บ้ำนห้วยน ้ำขำว กิจวัตรประจ้ำวัน หรือส่ิงต่ำงๆ รอบตัว เช่น ช่ือ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง ส่ิงต่ำงๆ จ้ำนวน ๑ - ๕๐ 
สี ขนำด ต้ำแหน่งของส่ิงของ เป็นต้น ใช้ค้ำ วลี หรือประโยคพื นฐำนในกำรขอและให้ข้อมูลเบื องต้นเก่ียวกับ
ตนเองและเพื่อนอย่ำงมั่นใจ เข้ำใจส่ือวิดีทัศน์ นิทำน เรื่องสั น โฆษณำ ที่มีภำพประกอบ เลือกภำพหรือ
สัญลักษณ์ตรงตำมควำมหมำยของค้ำ ประโยคที่ฟัง ใช้ส้ำนวน ประโยคสั นๆ แสดงควำมคิดเห็นต่อเรื่องรำว
นั นๆ อย่ำงเหมำะสม  
   อ่ำนออกเสียงประโยคอย่ำงง่ำยเก่ียวกับตนเอง บุคคลในชุมชน เหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์ใกล้ตัว 
ปฏิบัติตำมค้ำส่ังที่ใช้ในห้องเรียน ค้ำแนะน้ำ ค้ำขอร้อง ได้อย่ำงเหมำะสม ฝึกอ่ำน ตอบค้ำถำม บอกควำมรู้สึก
ของตนเองจำกกำรอ่ำนนิทำน หนังสือกำร์ตูน เรื่องสั นภำษำอังกฤษส้ำหรับเด็ก หรือบทควำมสั นๆ ง่ำยๆ เพื่อ
เรียนรู้ และเข้ำใจด้วยตนเอง 
   เขียนค้ำศัพท์ วลี ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ ควำมหมำยเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อำหำร 
เครื่องดื่ม ชุมชน ภำยในวงค้ำศัพท์สะสมประมำณ ๓๕๐-๔๕๐ ค้ำ ที่ตนเองสนใจจำกส่ือ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำย เขียนประโยคอย่ำงง่ำยน้ำเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สัตว์เลี ยง เช่น 
แนะน้ำตนเอง อำชีพของชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว สถำนที่ส้ำคัญของชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ด้วยภำษำที่ถูกต้อง 
เหมำะสมกับบุคคลและกำลเทศะ เขียนแสดงควำมคิดเห็น หรือสะท้อนควำมรู้สึก เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ ด้วยค้ำ 
วลี กลุ่มค้ำ ประโยคสั นๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  
   ใช้วลี ประโยคง่ำยๆ สนทนำ ส่ือสำร แลกเปล่ียนควำมคิดในกำรท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนในชั นเรียน 
เลือกใช้ส่ือ ค้ำศัพท์ บทสนทนำ หรือประโยคอย่ำงง่ำย สร้ำงสรรค์ผลงำนทำงภำษำที่สะท้อนกำรเรียนรู้ตำม
ควำมถนัด ควำมสนใจ เก่ียวกับโรงเรียนและชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ร่วมกิจกรรมทำงภำษำ วัฒนธรรมที่
เหมำะสมกับวัย บุคคล เหตุกำรณ์ หรือส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ช้ันปี 
   ๑. ฟัง พูดค้ำศัพท์ ส้ำนวนภำษำ และประโยคที่ใช้ขอ และให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองครอบครัว เพื่อน 
และโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ออกเสียง บอกช่ือ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง ส่ิงต่ำงๆ จ้ำนวน ๑ - ๕๐ สี ขนำด 
ต้ำแหน่งของส่ิงของ ได้อย่ำงถูกต้อง 
   ๒. ฟัง พูดโต้ตอบ แลกเปล่ียน และน้ำเสนอบทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ 
และประโยค/ข้อควำมที่ใช้แนะน้ำตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจ้ำวัน  
บอกควำมต้องกำรง่ำยๆ ของตนเอง โดยใช้ค้ำศัพท์ ส้ำนวนภำษำและประโยคที่ใช้บอกควำมต้องกำร ปฏิบัติ
ตำมค้ำส่ังและค้ำขอร้องที่ฟังหรืออ่ำนในห้องเรียนได้อย่ำงเหมำะสมและมั่นใจ  
   ๓. ฟัง พูด เก่ียวกับนิทำน เรื่องสั น วิดิทัศน์ หรือโฆษณำ เลือกใช้ค้ำ ประโยคค้ำถำมและค้ำตอบ 
แสดงควำมคิดเห็น  
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   ๔. อ่ำนออกเสียงประโยคค้ำส่ัง ค้ำขอร้องได้ถูกต้อง ปฏิบัติตำมค้ำส่ัง ค้ำแนะน้ำ ค้ำขอร้อง เก่ียวกับ
ตนเอง บุคคลในชุมชน เหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์ใกล้ตัว ค้ำส่ังที่ใช้ในห้องเรียนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
   ๕. อ่ำนและจับใจควำมส้ำคัญ ตั งค้ำถำม ตอบค้ำถำม แปลภำษำ จำกนิทำนภำษำอังกฤษส้ำหรับเดก็ 
หนังสือกำร์ตูนภำษำอังกฤษส้ำหรับเด็ก เรื่องสั นภำษำอังกฤษ บอกควำมรู้สึกของตนเองจำกนิทำนที่อ่ำนรวมถึง
ประโยชน์ ข้อคิด กำรน้ำไปใช้ในชีวิตประจ้ำวันจำกนิทำน กำร์ตูน เรื่องสั นที่อ่ำนได้ถูกต้องเหมำะสม  
   ๖. เขียนประโยคเพื่อน้ำเสนอข้อมูลเก่ียวกับ ตนเอง บุคคลในครอบครัว บุคคลในชุมชน สัตว์เลี ยง 
อำชีพ สถำนที่ส้ำคัญของชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ได้ด้วยภำษำที่ถูกต้องและเหมำะสมกับบุคคลและกำลเทศะ  
   ๗. เขียนแสดงควำมคิดเห็น หรือสะท้อนควำมรู้สึก เสียใจ ชอบไม่ชอบ ด้วยค้ำ วลี กลุ่มค้ำ ประโยค
เดี่ยว สัญลักษณ์ และควำมหมำย เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อำหำรเครื่องดื่ม และ ชุมชน ภำยในวง
ค้ำศัพท์สะสมประมำณ ๓๕๐-๔๕๐ ค้ำ ได้อย่ำงเหมำะสม 
   ๘. ใช้ วลี ประโยคอย่ำงง่ำยในกำรสนทนำ ส่ือสำรควำมต้องกำรของตนเอง และแลกเปล่ียนควำมคิด 
ในกำรท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงเหมำะสม เลือกใช้ส่ือ เพื่อร้ำงสรรค์ผลงำนทำงภำษำที่สะท้อนกำรเรียนรู้ หรือ
ประโยคอย่ำงง่ำย เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือสะท้อนควำมรู้สึกได้อย่ำงเหมำะสมในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ทีเ่กิดขึ น
ในชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว 
   ๙. เลือกใช้ส่ือ ค้ำ ประโยค บทสนทนำ ประโยคค้ำถำมและค้ำตอบ เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงภำษำ
ที่สะท้อนกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของตนเองอย่ำงเหมำะสม  

สมรรถนะหลัก 
๑. กำรจัดกำรตนเอง  
๒. กำรคิดขั นสูง  
๓. กำรส่ือสำร  
๔. กำรรวมพลังท้ำงำนเป็นทมี 
๕. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. กำรอยู่ร่วมกับธรรมชำตแิละวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำบูรณำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ศิลปะ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 

สังคมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์และระบบธรรมชำติ 

ระดับประถมศึกษำ 
 
รำยวิชำบูรณำกำร 

เช็คอินแดนดนิหว้ยน้ ำขำว ป. ๑   จ ำนวน     ๖๐    ช่ัวโมง 
เช็คอินแดนดนิหว้ยน้ ำขำว ป. ๒   จ ำนวน     ๖๐    ช่ัวโมง 
เช็คอินแดนดนิหว้ยน้ ำขำว ป. ๓   จ ำนวน     ๖๐    ช่ัวโมง 
 

รำยวิชำบูรณำกำร 
สุขภำพดีที่เรำสร้ำงได ้ป. ๑    จ ำนวน     ๖๐    ช่ัวโมง 
สุขภำพดีที่เรำสร้ำงได ้ป. ๒    จ ำนวน     ๖๐    ช่ัวโมง 
สุขภำพดีที่เรำสร้ำงได ้ป. ๓    จ ำนวน     ๖๐    ช่ัวโมง 
 

รำยวิชำบูรณำกำร 
น ำเที่ยวบ้ำนฉันหรรษำพำเพลิน ป. ๑   จ ำนวน     ๘๐    ช่ัวโมง 
น ำเที่ยวบ้ำนฉันหรรษำพำเพลิน ป. ๒  จ ำนวน     ๘๐    ช่ัวโมง 
น ำเที่ยวบ้ำนฉันหรรษำพำเพลิน ป. ๓  จ ำนวน     ๘๐    ช่ัวโมง 

 
รำยวิชำบูรณำกำร 

นวัตกรน้อยร้อยควำมส ำเร็จ ป. ๑   จ ำนวน     ๘๐    ช่ัวโมง 
นวัตกรน้อยร้อยควำมส ำเร็จ ป. ๒   จ ำนวน     ๘๐    ช่ัวโมง 
นวัตกรน้อยร้อยควำมส ำเร็จ ป. ๓   จ ำนวน     ๘๐    ช่ัวโมง 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำบูรณำกำร 
วิชำ เช็คอินแดนดินห้วยน้ ำขำว 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ+สังคมศึกษำ+วิทยำศำสตร์+สุขศึกษำ 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๑                                                  เวลำ  ๖๐   ช่ัวโมง 
  
  สัมผัสถึงสุนทรียภำพทำงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต รับรู้ควำมงำม ควำมไพเรำะ เกิดควำมประทับใจ 
อธิบำยควำมคิด ข้อมูลเรื่องรำวสั น ๆ ง่ำย ๆ และทักษะพื นฐำนกำรวำดภำพ รูปร่ำง ลักษณะของตนเอง และ
ขนำดของส่ิงต่ำง ๆ รอบตัว รู้จักตนเอง ควำมรู้สึกของตนเอง รับรู้ ควำมรู้สึก ควำมประทับใจ และควำม
คิดเห็นที่สะท้อนประสบกำรณ์ ช่ืนชมควำมงำมของผลงำนศิลปะที่มีคุณค่ำทำงสุนทรียะแสดงออกถึงอำรมณ ์มี
แรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ จำกจินตนำกำร ที่แปลกใหม่ ผ่ำนกำรถ่ำยทอดด้วยค้ำพูด ภำพ 
เสียง สัญลักษณ์ ท่ำทำง กำรเคล่ือนไหว และผลงำนศิลปะอันเก่ียวเน่ืองกับคุณค่ำชีวิต 
 ถ่ำยทอดผลงำนทัศนศิลป์ ผ่ำนเส้น รูปร่ำง รูปทรง พื นผิว สี แสงเงำ และมีทักษะพื นฐำนในกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ตำมควำมชอบของตนเองจำกส่ิงแวดล้อม เรื่องรำวใกล้ตัว ในชีวิตประจ้ำวันตนเอง เข้ำใจธรรมชำติ 
เปรียบเทียบและเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ของ ศิลปะประวัติศำสตร์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิควิธีกำรใหม่ ด้วย
กระบวนกำรกลุ่ม 
              ฟัง ร้องเพลงประกอบจังหวะ กำรเคำะจังหวะ บรรเลงดนตรี ผานเสียง โน้ตเพลง สัญลักษณทาทาง
แทนเสียง การเคล่ือนไหว หรือบทเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ้ำวัน  เพลงกล่อมเด็ก  เพลงประกอบกำรละเล่น  
เพลงส้ำคัญ เพลงชำติไทย  เพลงสรรเสริญพระบำรมี  และเพลงที่มำจำกท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในกำรแสดงดนตรี
ไทย สำกล หรือของท้องถ่ิน ในรูปแบบเดี่ยว กลุ่ม สนุกกับกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย ใช้ภำษำท่ำในกำรส่ือ
ควำมหมำยแทนค้ำพูด แสดงท่ำทำงเลียนแบบในกำรแสดงประกอบเพลงที่เก่ียวกับธรรมชำติสัตว์  อย่ำงอิสระ 
บอกเล่ำควำมคิดของตนเอง  บอกควำมชอบ ควำมสนใจ จินตนำกำรที่แปลกใหม่ สะท้อนอำรมณ์ของตนเอง 
ในรูปแบบกำรละเล่นพื นบ้ำน ในท้องถ่ินที่ตนเองช่ืนชอบ สร้ำงสรรค์และมีสุนทรียภำพ เหมำะสมกับวัย เป็น
ผู้ชมและผู้แสดงที่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตน 
 ดู ฟัง อ่ำน และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ ใช้ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพ 
ดูแลสุขภำพ ท้ำกิจวัตรประจ้ำวันตนเองได้สมวัย บอกควำมแตกต่ำงของลักษณะเพศชำยเพศหญิง บอกและ
ปฏิบัติวิธีกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยกิน นอน พักผ่อน เล่น แบบอยู่กับที่ได้อย่ำงสมดุลและถูกต้องเหมำะสมกับวัย  
 ฟัง อ่ำนข้อมูล สอบถำม ค้นหำค้ำตอบ น้ำเสนอเรื่องรำวของตนเองและครอบครัวอย่ำงง่ำย สรุปควำม
เข้ำใจของตน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องนั น บอกควำมหมำยและควำมส้ำคัญของสัญลักษณ์ชำติไทย 
ยกตัวอย่ำงกำรปฏิบัติตนที่ถูกต้อง บอกแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ 
โบรำณสถำน ตลำด ภำษำถ่ิน เป็นต้น ท้ำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย 
รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมตำมบทบำทหน้ำที่ตนเองในฐำนะสมำชิกของครอบครัว ชั นเรียน และ
โรงเรียน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีมำรยำท เรียนรู้โครงสร้ำงบทบำทและหน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัวและ
โรงเรียน ปฏิบัติตนตำมบทบำท หน้ำที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ยอมรับข้อตกลง 
กติกำ กฎระเบียบของครอบครัวและโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล         
ร่วมตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำ หรือควำมขัดแย้งในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
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ประโยชน์ส่วนรวม ด้วยควำมรู้สึกว่ำเป็นสมำชิกของครอบครัว ชั นเรียน และโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ตระหนัก
ถึงเหตุและผลของกำรกระท้ำของตนเองที่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมในห้องเรียนกำรด้ำเนินชีวิตในปัจจุบันของตนเอง
ที่แตกต่ำงจำกอดีตสมัยปู่ย่ำ ตำยำย  ส่ิงที่ภูมิใจในชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว อธิบำยผลของกำรเปล่ียนแปลงด้ำน
สภำพแวดล้อม ส่ิงของเครื่องใช้ ปฏิบัติกิจกรรมและเรียงล้ำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ้ำวันของตนเองที่
ตระหนัก รู้สึกถึงกำรเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว  
 บอกลักษณะของดินและน ้ำ ที่สังเกตได้ และบอกพฤติกรรมกำรใช้ประโยชน์จำกดินและน ้ำในกิจกรรม
วัตรประจ้ำวัน ของตนเองและครอบครัว เก็บรวบรวมและบันทึกขอมูล จากค้าถามของครูหรือดวยวิธีการของ
ตนเอง โดยประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

 
ผลลัพธ์ช้ันปี 
 1. สัมผัสถึงสุนทรียภำพ รับรู้ควำมงำม ควำมไพเรำะ เกิดควำมประทับใจ อธิบำยควำมคดิ ข้อมูล
เรื่องรำวสั น ๆ ง่ำย ๆ และกำรประดิษฐ์ รู้จักตนเองควำมรูสึ้กของตนช่ืนชม มีแรงบันดำลใจในกำรถ่ำยทอด 
ธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม ด้วยงำนศิลปะทักษะพื นฐำน รูปร่ำง ลักษณะ และขนำดของส่ิงต่ำง ๆ  รอบตัว 
 ๒. ถ่ำยทอดผลงำนทัศนศิลป์ ผ่ำนเส้น รูปร่ำง รูปทรง ตำมควำมชอบของตนเองจำกส่ิงแวดล้อม 
เรื่องรำวใกล้ตัว ในชีวิตประจ้ำวันตนเอง 

 ๓. ร้องเพลงประกอบจังหวะ อย่ำงง่ำยด้วยควำมมั่นใจ จำกบทเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ้ำวัน  เพลงกล่อม
เด็ก  เพลงประกอบกำรละเล่น  เพลงส้ำคัญ เพลงชำติไทย  เพลงสรรเสริญพระบำรม ี และเพลงที่มำจำก
ท้องถ่ินได้อย่ำงถูกต้อง   

๔. ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตำมหลักสุขบัญญัตแิห่งชำตไิดอ้ย่ำงเข้ำใจ บอกควำมแตกตำ่งของลักษณะเพศ
ชำยเพศหญิง บอกและปฏิบัติวิธีกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยกิน นอน พักผ่อน เล่น แบบอยู่กับที่ได้อย่ำงสมดลุและ
ถูกต้องเหมำะสมกับวัย  

๕. สนุกกับกำรแสดงท่ำทำงเลียนแบบในกำรแสดงประกอบเพลงที่เก่ียวกับธรรมชำตสัิตว์  อย่ำงอิสระ 
สร้ำงสรรค์และมีสุนทรียภำพ ใช้ภำษำท่ำในกำรส่ือควำมหมำยแทนค้ำพูด ในรูปแบบกำรละเล่นพื นบ้ำน ใน
ท้องถ่ินที่ตนเองช่ืนชอบ 

๖. สอบถำม ค้นหำค้ำตอบ น้ำเสนอเรื่องรำวของตนเองและครอบครัวอย่ำงง่ำย บอกควำมหมำยและ
ควำมส้ำคัญของสัญลักษณ์ชำตไิทย ยกตัวอย่ำงกำรปฏิบัตตินที่ถูกต้อง บอกแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนทีใ่กล้ตัว
นักเรียน เช่น วัด โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ โบรำณสถำน ตลำด ภำษำถ่ิน เป็นต้น ส่ิงที่ภูมิใจในชุมชนบ้ำนหว้ยน ้ำขำว 
เรียงล้ำดับเหตุกำรณใ์นชีวิตประจ้ำวันของตนเอง อธิบำยผลของกำรเปล่ียนแปลงด้ำนสภำพแวดล้อม ส่ิงของ
เครื่องใช้ กำรด้ำเนินชีวิตในปัจจุบนัของตนเองที่แตกต่ำงจำกอดีตสมยัปู่ย่ำ ตำยำย  ปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ้ำวันที่ตระหนัก รู้สึกถึงกำรเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว  

๗. ท้ำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย เช่น แบ่งหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในครอบครัว เลือกหัวหน้ำห้อง เป็นต้น อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีมำรยำท เรียนรู้โครงสร้ำงบทบำทและ
หน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัวและโรงเรียน ปฏิบัติตนตำมบทบำท หน้ำที่ของตนเองในครอบครวัและโรงเรียน 
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ยอมรับข้อตกลง กติกำ กฎระเบียบของครอบครัวและโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว เต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วน
ตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยควำมรู้สึกว่ำเป็นสมำชิกของครอบครวั ชั นเรียน และโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว  

๘. บอกลักษณะของดินและน ้ำ ที่สังเกตได้ และบอกพฤติกรรมกำรใช้ประโยชน์จำกดินและน ้ำใน
กิจกรรมวัตรประจำ้วัน ของตนเองและครอบครัว โดยประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำ้วันได้อย่ำงเหมำะสม 
 
สมรรถนะ 
๑. กำรจัดกำรตนเอง 
๒. กำรคิดขั นสูง 
๓. กำรส่ือสำร 
๔. กำรรวมพลังท้ำงำนเป็นทมี 
๕. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. กำรอยู่ร่วมกับธรรมชำต ิและวิทยำกำรอย่ำงย่ังยืน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำบูรณำกำร 
วิชำ เช็คอินแดนดินห้วยน้ ำขำว 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ+สังคมศึกษำ+วิทยำศำสตร์+สุขศึกษำ 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๒                                                  เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง 
 
             สัมผัสถึงสุนทรียภำพ วัฒนธรรมและวิถีชีวติ รับรู้ควำมงำม ควำมไพเรำะ เกิดควำมประทับใจ สนุก
กับกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย ฝึกภำษำท่ำส่ือควำมหมำยแทนอำกัปกิริยำ นำฏยศัพท์ในส่วนล้ำตัว  อธิบำยกำรใช้
ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์ประกอบจังหวะ อย่ำงอิสระ สร้ำงสรรค์และสะท้อนอำรมณ์ของตนเอง ในรูปแบบ
กำรละเล่นพื นบ้ำน นำฏศิลป์ไทย หรือนำฏศิลป์ในชุมชน ที่เหมำะสมกับวัย และเล่ำถึงนำฏศิลป์ในท้องถ่ินที่
ตนเองช่ืนชอบ 

มีทักษะพื นฐานองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ถ่ายทอดผลงานด้วยศิลปะ ตามจินตนาการ แรงบันดำลใจ 
ควำมคิด ควำมรู้สึกของตน ผ่านรูปร่าง รูปทรง พื นผิว แสงเงา วัสดุ อุปกรณ์ และสีรูปแบบที่หลากหลาย ที่
เช่ือมโยงกับส่ิงแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจ้าวันตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และท้องถ่ิน และบูรณำ
กำรเช่ือมโยงธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม ด้วยงำนวำด งำนปั้น และงำนพิมพ์ภำพ ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่ โดย
เข้าใจธรรมชาติ เปรียบเทียบและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ ศิลปะ ประวัติศาสตร์  สร้างสรรค์งานที่เป็น               
อัตลักษณ์ของตนเอง ด้วยกระบวนการกลุ่ม  

ฝึกโสตประสำท กำรฟังและจ้ำแนกเสียง  สูง-ต่้ำ  ดัง-เบำ ยำว-สั น กำรใช้รูปภำพ สัญลักษณ์แทนเสียง 
หรือโน้ตเพลง ขับร้อง เคำะจังหวะ และบรรเลงดนตรีประกอบเพลง กำรร้อง  เพลงปลุกใจ  เพลงสอนใจ เพลง
ในชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว และเปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง อธิบำยองค์ประกอบทำงดนตรี  
เครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลง  มีส่วนร่วมในกำรแสดงดนตรีไทย สำกล หรือของท้องถ่ิน ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม 
ในโอกำสส้ำคัญของโรงเรียน ชุมชน หรือวันส้ำคัญของชำติที่เหมำะสมกับวัย รวมทั งกำรเป็นผู้รับชมและผู้
แสดงที่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตนอย่ำงถูกต้องด้วยควำมมั่นใจ 

ดู ฟัง อ่ำนข่ำวสำรอย่ำงง่ำยที่ปรำกฏในส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆเก่ียวกับกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติ
แห่งชำติ กำรพฤติกรรมทำงเพศระบุพฤติกรรมที่เป็นสุภำพบุรุษสุภำพสตรี ควำมสำมำรถในกำรดูแลสุขภำพ
ตนเอง ปฏิบัติตำมกฎ กติกำของกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย ได้ถูกต้อง เข้ำใจ และเหมำะสมกับวัย  
 สอบถำม ค้นหำค้ำตอบ น้ำเสนอควำมเป็นมำของโรงเรียน บุคคลที่ก่อตั งโรงเรียนโดยสังเขป 
ยกตัวอย่ำงบุคคลที่ท้ำประโยชน์ต่อประเทศชำติ และต่อชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว เรียงล้ำดับกำรก่อตั งโรงเรียน
บ้ำนห้วยน ้ำขำว โดยใช้เส้นเวลำ (Timeline) อธิบำยผลของกำรเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตประจ้ำวันของคนใน
ชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำวจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น กำรประกอบอำชีพ กำรแต่งกำย กำรส่ือสำร เป็นต้น ปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ้ำวันที่ตระหนัก รู้สึกถึงกำรเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำ
ขำว ท้ำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำวตำมควำมสำมำรถของตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีมำรยำท 
เรียนรู้บทบำทของตนเองและครอบครัวในกำรช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน บทบำทของผู้มีอ้ำนำจในกำร
ตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน เช่น บทบำทผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน บทบำทผู้น้ำท้องถ่ิน เป็นต้น ยอมรับ
ข้อตกลง กติกำ กฎ ระเบียบ หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสถำนที่สำธำรณะ เต็มใจ
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เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยควำมรู้สึกว่ำเป็นสมำชิกของครอบครัว ชั นเรียน และ
โรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว 

วิเครำะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมกำรใช้ดินและน ้ำของชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ที่ส่งผลทั งในแง่บวก
และ แง่ลบกับตนเองและผู้อ่ืน บอกแนวกำรปฏิบัติตนในกำรใช้ประโยชน์จำกดินและน ้ำในกำรท้ำกิจวัตร ต่ำง 
ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม โดยประยุกต์ใช้ควำมรู้เก่ียวกับประโยชน์ ของดินและน ้ำจำกกำรสังเกตให้เข้ำใจง่ำย 
 
ผลลัพธ์ช้ันปี 
 1. สัมผัสถึงสุนทรียภำพ รับรู้ควำมงำม ควำมไพเรำะ เกิดควำมประทับใจ อธิบำยกำรใช้ภำษำท่ำและ
นำฏยศัพท์ประกอบจังหวะ ควำมคิด ควำมรู้สึกของตนช่ืนชม มีแรงบันดำลใจในกำรถ่ำยทอด และบูรณำกำร
เช่ือมโยงธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม ด้วยงำนศิลปะรูปทรงในธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม งำนวำด งำนปั้น และงำน
พิมพ์ภำพ 

๒. ถ่ำยทอดผลงำนทัศนศิลป์ ตำมจินตนำกำรผ่ำนรูปร่ำง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสีรูปแบบที่
หลำกหลำย ที่เช่ือมโยงกับส่ิงแวดล้อม เรื่องรำวใกล้ตัว ในชีวิตประจ้ำวันตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ
ท้องถ่ิน 
 ๓. ฝึกโสตประสำท กำรฟังและจ้ำแนกเสียง  สูง-ต่้ำ  ดัง-เบำ ยำว-สั น กำรเล่นเครื่องดนตรีประกอบ
เพลง กำรร้อง  เพลงปลุกใจ  เพลงสอนใจ เพลงในชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว อย่ำงถูกต้อง และอธิบำย
องค์ประกอบทำงดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลง  ในโอกำสส้ำคัญในโรงเรียน ชุมชน หรือวันส้ำคัญของชำติ 
อย่ำงถูกต้อง ด้วยควำมมั่นใจ 

๔. ดู ฟัง อ่ำนข่ำวสำรง่ำยๆที่ปรำกฏในส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆเก่ียวกับกำรพฤติกรรมทำงเพศระบุพฤติกรรม
ที่เป็นสุภำพบุรุษสุภำพสตรีได้เหมำะสมและเข้ำใจ ปฏิบัติตำมกฎ กติกำของกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยได้ถูกต้อง
เหมำะสม 
 ๕. สนุกกับกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย เพื่อกำรฝึกภำษำท่ำส่ือควำมหมำยแทนอำกัปกิริยำ   
ฝึกนำฏยศัพท์ในส่วนล้ำตัว  ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์ประกอบจังหวะ อย่ำงอิสระ สร้ำงสรรค์และมีสุนทรียภำพ 
ที่สะท้อนอำรมณ์ของตนเอง ในรูปแบบกำรละเล่นพื นบ้ำน นำฏศิลป์ไทย หรือนำฏศิลป์ในชุมชน ที่เหมำะสม
กับวัย และเล่ำถึงนำฏศิลป์ในท้องถ่ินที่ตนเองช่ืนชอบ 

๖. สอบถำม ค้นหำค้ำตอบ น้ำเสนอควำมเป็นมำของโรงเรียน บุคคลที่ก่อตั งโรงเรียนโดยสังเขป 
ยกตัวอย่ำงบุคคลที่ท้ำประโยชน์ต่อประเทศชำติ และต่อชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว เช่น หลวงพ่อไม้ อดีตเจ้ำ
อำวำสวัดบ้ำนห้วยน ้ำขำว เรียงล้ำดับกำรก่อตั งโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว โดยใช้เส้นเวลำ (Timeline) อธิบำย
ผลของกำรเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตประจ้ำวันของคนในชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำวจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น กำร
ประกอบอำชีพ กำรแต่งกำย กำรส่ือสำร เป็นต้น ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ้ำวันที่ตระหนัก รู้สึกถึงกำรเป็น
ส่วนหน่ึงของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว 

๗. ท้ำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำวตำมควำมสำมำรถของตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมี
มำรยำท เรียนรู้บทบำทของตนเองและครอบครัวในกำรช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน บทบำทของผู้มีอ้ำนำจใน
กำรตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน เช่น บทบำทผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน บทบำทผู้น้ำท้องถ่ิน เป็นต้น ยอมรับ
ข้อตกลง กติกำ กฎ ระเบียบ หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสถำนที่สำธำรณะ เต็มใจ
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เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยควำมรู้สึกว่ำเป็นสมำชิกของครอบครัว ชั นเรียน และ
โรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำขำว 

๘. วิเครำะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมกำรใช้ดินและน ้ำของชุมชนบ้ำนห้วยน ้ำขำว ที่ส่งผลทั งในแง่บวก
และ แง่ลบกับตนเองและผู้อ่ืน บอกแนวกำรปฏิบัติตนในกำรใช้ประโยชน์จำกดินและน ้ำในกำรท้ำกิจวัตรต่ำง ๆ  
ได้อย่ำงเหมำะสม โดยประยุกต์ใช้ควำมรู้เก่ียวกับประโยชน์ ของดินและน ้ำจำกกำรสังเกตให้เข้ำใจง่ำย  
 
สมรรถนะ 
๑. กำรจัดกำรตนเอง 
๒. กำรคิดขั นสูง 
๓. กำรส่ือสำร 
๖. กำรอยู่ร่วมกับธรรมชำต ิและวิทยำกำรอย่ำงย่ังยืน 
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ค้าอธิบายรายวิชาบูรณาการ 
วิชา เช็คอินแดนดินห้วยน ้าขาว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ+สังคมศึกษา+วิทยาศาสตร์+สุขศึกษา 
ชั นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                  เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง 
  
  สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรูสึ้กของ
ตนด้วยงานศิลปะงานทัศนศิลป์ จากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ การวาดภาพระบายสี ส่ิงของรอบตัวด้วยสีเทียน ดินสอสี 
และสีโปสเตอร์ มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดความรู้สึกและบูรณาการเช่ือมโย งธรรมชาติ กับส่ิงแวดล้อม 
รู้จักช่ืนชมสุนทรียภาพ จากธรรมชาติ สภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจ้าวัน รวมถึงผลงานศิลปะ
ที่เก่ียวข้องกับคุณค่าในชีวิต  
  ถ่ายทอดผลงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ตามจินตนาการที่ช่ืนชอบผ่าน รูปร่าง รูปทรง และสีด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย มีทักษะพื นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์และรู้จักการใช้องค์ประกอบทางทัศนศลิป ์สามารถ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่เป็นอัตลักษณ์และความรู้สึกของตนเอง โดยเช่ือมโยงส่ิงแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว 
ครอบครัว โรงเรียน และท้องถ่ินชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
  อธิบายรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ฟังเสียงของเครื่องดนตรีที่มีเสียง สูง-ต่้า  ดัง-เบา ยาว-สั น   
ใช้รูปภาพสัญลักษณ์แทนเสียง หรือโน้ตเพลงและเปรียบเทียบสัญลักษณ์แทนรูปแบบจังหวะ  บทบาทหน้าที่
ของบทเพลงส้าคัญ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงประจ้าโรงเรียน มี ส่วนร่วมในการขับร้องเพลง 
การแสดงดนตรีไทย สากล หรือในท้องถ่ิน ทั ง ในรูปแบบเดี่ยว กลุ่ม ด้วยความมั่นใจ และเหมาะสมกับวัย 
บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลงในโอกาสพิเศษหรือในงานรื่นเริง เข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถ่ินรวม
ไปถึงภาษาและเนื อหาในบทร้องของดนตรีในท้องถ่ิน รวมทั งการเป็นผู้รับชมและผู้แสดงที่เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนได้อย่างถูกต้อง   
  ส่ือสารเรื่องราวใกลตัวผานทาทาง การเคล่ือนไหวร่างกายในภาษาท่าส่ืออารมณ์ของมนุษย์ ส่ือ
ความหมาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว์ ส่ิงของในลักษณะต่างๆ อย่างสนุกสนานสร้างสรรค์ มีอิสระและมี
สุนทรียภาพ ฝึกนาฎยศัพท์ในส่วนขาเพื่อใช้ในการแสดงนาฏศิลป์พื นบ้านหรือในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว และ
บรรยายถึงที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ การละเล่นพื นบ้าน หรือนาฏศิลป์ในท้องถ่ินที่ตนเองช่ืนชอบ  
   ดู ฟัง อ่านและติดตามข้อมูลข่าวสารง่ายๆที่ปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆเก่ียวกับการปฏิบัตตินตามหลัก
สุขบัญญัติแห่งชาติที่ถูกต้อง ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างสมวัย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตามค้าแนะน้า 
เช่นการออกก้าลังกายแบบอยู่กับที่การเคล่ือนไหวในลักษณะต่างๆ เรียนรู้วิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่น้าไปสู่การ
ล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื นฐานที่เกิดขึ น  
    สอบถาม สืบค้นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว และสถานที่ส้าคัญในชุมชน 
บ้านห้วยน ้าขาว เช่น วัด โบสถ์ เหมืองแร่ เข่ือน เป็นต้น โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยสังเขป 
บอกพระนาม ยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติและจังหวัดกาญจนบุรีในอดีตโดยย่อ อธิบายผลของการเปล่ียนแปลงการตั งถ่ินฐานของ
ชุมชนบ้านห้วยน ้าขาวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น สภาพพื นที่ การคมนาคม ความปลอดภัย เป็นต้น โดยแสดง
หลักฐานและแหล่งข้อมูลด้วยภาพและภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ตระหนักในการปฏิบัติกิจกรรมใน
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ชีวิตประจ้าวัน ให้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนบ้านห้วยน ้าขาวอย่างมีคณุคา่และ
ภาคภูมิใจ 
   ปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียนและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย เช่น การเลือกหัวหน้าห้อ ง 
การเลือกประธานนักเรียน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีมารยาท ปฏิบัติตน
ตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความ
ขัดแย้งในห้องเรียนอย่างเหมาะสม เต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความรู้สึกว่า
เป็นสมาชิกของครัวครัว ชั นเรียน และโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 

 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ดินและน ้า รวมไปถึงลักษณะ สมบัติของดินและน ้า บอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาดินและน ้า ในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว ได้อย่างเหมาะสมและมี
เหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากการสังเกต การท้ากิจวัตรประจ้าวัน ต่างๆ ใส ใจและดูแลส่ิงแวดลอมใน
บริเวณบาน โรงเรียน หรือชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว และเลือกใช้เครื่องมือในการน้าเสนอข้อมูลการดูแลรักษาดิน
และน ้าให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม  
  
ผลลัพธ์ชั นปี  
 1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคดิ ความรู้สึก
ของตนช่ืนชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเช่ือมโยงธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ
งานทัศนศิลป์  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ การวาดภาพระบายสี ส่ิงของรอบตัว   ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์
  2.ถ่ายทอด ผลงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ตามจินตนาการที่ช่ืนชอบ ผ่าน รูปร่าง รูปทรง วัสดุ 
อุปกรณ์ และสีด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โดยเช่ือมโยงส่ิงแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจ้าวันตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน และท้องถ่ินชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว 
 3. อธิบายรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ฟังเสียงของเครื่องดนตรี เปรียบเทียบสัญลักษณแ์ทนรูปแบบ
จังหวะ บทบาทหน้าที่ของบทเพลงส้าคญั  การขับร้องเดี่ยวและหมู่  การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง  
การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ  ดนตรีในงานรื่นเริง เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถ่ิน ภาษาและเนื อหาในบทร้อง
ของดนตรีในท้องถ่ินด้วยความมั่นใจ ได้อย่างถูกต้อง 
 4. สนุกกับการเคล่ือนไหวร่างกาย ภาษาท่าส่ืออารมณข์องมนุษย์  นาฎยศัพท์ในส่วนขา นาฏศิลป์
พื นบ้านหรือในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว  รวมทั งสรา้งสรรคแ์ละมีสุนทรยีภาพ ใช้ภาษาทา่ในการส่ือความหมาย ที่
สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบการละเล่นพื นบ้าน ที่เหมาะสมกับวัย และเล่าถึงนาฏศิลป์ในทอ้งถ่ินที่
ตนเองช่ืนชอบ  
  5. ดู ฟัง อ่านข่าวสารง่ายๆที่ปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ์ตา่งๆเก่ียวกับเก่ียวกับการปฏิบตัิตนแลกเปล่ียน 
หลีกเล่ียงการล่วงละเมิดทางเพศไดอ้ย่างเข้าใจ ปฏิบัติตนและควบคุมการเคล่ือนไหวแบบตา่งๆอย่างมทีิศทาง
ถูกต้องเหมะสม 
 6. สอบถาม ค้นหาค้าตอบ น้าเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว และสถานที่
ส้าคัญในชุมชน บ้านห้วยน ้าขาว เช่น วัด โบสถ์ เหมืองแร่ เข่ือน เป็นต้น โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่
เก่ียวข้องโดยสังเขป บอกพระนาม ยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหา กษัตริย์ไทยที่เป็นผู้
สถาปนาอาณาจักรไทย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ วีรกรรมของ
บรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประ เทศชาติและจังหวัดกาญจนบุรีในอดีตโดยย่อ อธิบายผลของการ
เปล่ียนแปลงการตั งถ่ินฐานของชุมชนบ้านห้วยน ้าขาวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น สภาพพื นที่ การคมนาคม 
ความปลอดภัย เป็นต้น โดยแสดงหลักฐานและแหล่งข้อมูลด้วยภาพและภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 
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ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ้าวันที่ตระหนัก รู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนบ้าน
ห้วยน ้าขาว 
  7.ท้ากิจกรรมในห้องเรียนและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย เช่น การเลือกหัวหน้าห้อง             
การเลือกประธานนักเรียน เป็นต้น เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีมารยาท 
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตัดสินใจในการแก้ปัญหา
หรือความขัดแย้งในห้องเรียนอย่างเหมาะสม เต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วย
ความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของครัวครัว ชั นเรียน และโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
 8.วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ดินและน ้า แนวการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและน ้า  
ลักษณะ สมบัติและประโยชน์ ของดินและน ้า การดูแลรักษาดิน และน ้า ในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว ได้อย่าง
เหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับลักษณะ สมบัติและประโยชน์ ของดินและน ้าจากการ
สังเกต และเลือกเครื่องมือในการน้าเสนอการดูแลรักษาดิน และน ้าให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม 
  
สมรรถนะ 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั นสูง 
๓. การส่ือสาร 
๔. การรวมพลังท้างานเป็นทมี 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาต ิและวิทยาการอย่างย่ังยืน 
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ค้าอธิบายรายวิชาบูรณาการ  
วิชา สุขภาพดีที่เราสร้างได้ 

บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ และสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 1                                                  เวลา 60 ช่ัวโมง 
 
   บอกสถานที่เส่ียง ระมัดระวัง หลีกเล่ียงสถานการณ์ แจงผู้เก่ียวของหรือเสนอแนะแนวทางอย่างง่าย
ในการแกปญหาสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในชั นเรียน บ้าน และโรงเรียน มีความเข้าใจ 
สังเกต ดูแลตนเองให้ปลอดภัย ปฏิบัติตนตามค้าแนะน้าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ น เช่น ปวดศีรษะ ตัวร้อน 
ผ่ืนคัน ได้อย่างถูกต้อง สังเกต รวบรวมข้อมูลอย่างง่าย เก่ียวกับลักษณะหน้าที่ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ 
ดูแลรักษาอวัยวะภายนอก รับรูการเปล่ียนแปลงของส่ิงรอบตัวที่ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับธรรมชาติของการ
เคล่ือนไหวร่างกายในชีวิตประจ้าวันของตนเอง อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจรับสาร มีอิสระที่จะคิด แสดงออก 
รับผิดชอบ มีความอดทน ไม่ท้าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ใช้ข้อมูลข่าวสาร ส่ือสาร แลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพกับบุคคลใกล้ตัว แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อม การด้ารงชีวิตของพืช สัตว์ที่อาศัยอยู่
ในบริเวณชุมชนบ้านเก่า ค้นหาส่ิงเจือปนที่พบในน ้า ดิน ลดขยะในโรงเรียน อยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อม และ
ธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม  
   ระบุ ออกแบบวิธี ลงมือใช้ทักษะพื นฐานอย่างง่ายแก้ปัญหา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย        
ในชีวิตประจ้าวันด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ เคล่ือนไหวอวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้สัมพนัธกั์นตาม
ธรรมชาติ ฟัง อ่าน เขียน ตั งค้าถามสรุปความเข้าใจของตน เก่ียวกับ วัสดุ สมบัติของวัสดุ เลือก             ใช้
เครื่องมือพื นฐานในการเรียนรู้ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างง่าย และส่ือใกลตัว ที่น้ามาท้า
อุปกรณ์กิจกรรมทางกาย บอกแนวทางลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผล สามารถออกก้าลังกาย     
เล่นเกมเบ็ดเตล็ดหลากหลายรูปแบบ การละเล่นพื นเมืองตามบริบท เล่นกีฬาในชีวิตประจ้าวันอย่างสนุกสนาน 
ปฏิบัติตามวิธีการ กฎ กติกา ข้อตกลงภายใต้ค้าแนะน้า  โดยค้านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน          
แบงเวลาในการท้ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม มีสติ มีมารยาท มีน ้าใจนักกีฬา บอกเล่าความคิดของตนเองหรือ
จินตนาการที่แปลกใหม่ไปจากส่ิงรอบตัวได้หลายความคิด รวดเร็ว และสร้างสรรค์    

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั นปี 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
   LO Physi 02 : บอกสถานที่เส่ียงและเป็นอันตรายต่อตนเองได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ และอาการ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ นกับตนเองเช่นปวดศีรษะตัวร้อน ผ่ืนคัน ได้อย่างถูกต้อง การปฏิบัติตนตามค้าแนะน้าเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย 
   LO Physi 03 :  สังเกตตนเอง ดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ธรรมชาติของการเคล่ือนไหวร่างกายใน 
ชีวิตประจ้าวัน วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ นกับตนเอง และระมัดระวังตนเองจากส่ิงที่ท้าให้เกิด
อันตรายภายในบ้านและโรงเรียนให้ปลอดภัยอย่างเหมาะสม 
   LO Physi 04 :  มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายในชีวิตประจ้าวันอย่าง
ถูกต้อง และหลากหลาย ตามบริบท กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะพื นฐานอย่างง่าย ในการเคล่ือนไหวตาม
ธรรมชาติ  และการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ด้วยความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   LO Physi 05 :  สามารถออกก้าลังกายและเล่นเกมตามค้าแนะน้าอย่างสนุกสนานและปฏิบัติตาม
กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามค้าแนะน้าได้อย่างเหมาะสม 
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   วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
   LO Sci 02 : ฟัง อ่าน เก่ียวกับ วัสดุ และสมบัติของวัสดุ ที่น้ามาใช้ท้าเทคโนโลยี ต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล บอกแนวทางลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติ 
   LO Sci 03 : สังเกต และรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย เก่ียวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณที่พืช
และสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนบ้านเก่า ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช
แสดงความคิดเห็นจากส่ิงรอบตัวและการเปล่ียนแปลงของ 
สภาพแวดล้อมกับการด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์อย่างมีเหตุผล 
   LO Sci 04 : ร่วมกันสังเกต และค้นหาส่ิงเจือปนที่พบใน น ้า และดิน ระบุวิธีการการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายถึงการลดขยะในโรงเรียน และส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั นสูง  
๓. การส่ือสาร  
๔. การรวมพลังท้างานเป็นทมี 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน  
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ค้าอธิบายรายวิชาบูรณาการ 
วิชา สุขภาพดีที่เราสร้างได้ 

บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ และสุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั นประถมศึกษาปีที่ 2                                                           เวลา 60 ช่ัวโมง 
 
            รับรู้ หลีกเล่ียงการน้าตนเองไปอยู่ในสถานที่เส่ียง สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น 
บริเวณที่จักรสานของครอบครัว โรงเรียน ระมัดระวังอุบัติเหตุจ ทางบก และทางน ้า ดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
บอกอาการ วิธีป้องกัน ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง สังเกต ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
ตั งแต่เกิดจนตาย ลักษณะของการมีสุขภาพดี อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน ภายใตการดูแลของผูอ่ืน ชางสงสัย กระตือรือรนในการ
ตั งค้าถาม คาดการณหาค้าตอบหรือแกปญหา อธิบายสถานการณ์ต่างๆจากการสังเกตตามข้อเท็จจริง  ระบุ
ทาง เลือกที่อาจกอใหเกิดปญหาในกิจวัตรประจ้าวัน  แจงผูเก่ียวของเมื่อพบปญหาหรือความขัดแยงในชั นเรยีน  
ส่ือสารเรื่องราวผานภาษา ภาพเสียง ทาทาง โดยเลือก ผลิตส่ือใหเหมาะกับบุคคลใกลตัวที่ ส่ือสารดวยความ
รับผิดชอบ ตระหนักถึงประโยชน โทษของส่ือที่มี  
ตอตนเองในระยะสั น ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่  ใช้ข้อมูลข่าวสาร ทั งภาษาพูดและเขียนเพื่อส่ือสาร 
แลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว รวบ
รวบหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลองอย่างง่าย ออกแบบบันทึกข้อมูลเก่ียวกับพืชต้องการแสงและน ้า
เพื่อการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตของพืชดอก ลักษณะของส่ิงมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต แสดงความคิดต่อส่ิงที่จ้าเป็นตอ่
การด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์  บอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ ให้เจริญเติบโตและด้ารงชีวิตอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีในการปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ อยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติ มีสวนรวมในการดูแล แกปญหาจากสถานการณใกลตัว ส่ิงแวดลอมในบริเวณโรงเรียน ชุมชนดวย
ภาษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม  
             ระบุ หาสาเหตุ ออกแบบวิธีการแก้ไข ลงมือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยระบุเหตุผล ข้อสรุปของ
ค้าตอบได้อย่างเหมาะสม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ในชีวิตประจ้าวันด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของ
ผู้อ่ืน เคล่ือนไหวอวัยวะทุกส่วนได้อย่างสัมพันธ์กันในกิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ กิจกรรมทาง
กายที่วิธีเล่นอาศัยการเคล่ือนไหวเบื องต้นทั งแบบอยู่กับที่เคล่ือนที่  ใช้อุปกรณ์ประกอบ ตามบริบท ที่
หลากหลาย ฟัง อ่าน เขียน เก่ียวกับ วัสดุ สมบัติของวัสดุ และการเปล่ียนแปลงของวัสดุที่น้ามาใช้ท้าเทคโนโลยี
ต่าง ๆ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ อย่างมีเหตุผล ใชเทคโนโลยีดิจิทัลโดยค้านึงถึงสุขภาพของตนเอง จัดเวลา สรางปฏิสัมพันธกับคน
ในโลกดิจิทัลและชีวิตจริง แสดงความตระหนักโดยมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางลดการใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกตนเองในการออกก้าลังกาย เล่นเกม เล่นการละเล่น
พื นเมือง และเล่นกีฬาได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 
ภายใตการดูแลของผูอ่ืน แบงเวลาในการท้ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม มีสติ มีมารยาท  มีน ้าใจนักกีฬา โดย
ค้านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน บอกเล่าความคิดของตนเองหรือจินตนาการที่แปลกใหม่ไปจากส่ิง
รอบตัวได้อย่างหลากหลาย  รวดเร็วในเวลาที่ก้าหนด เขารวมกิจกรรมเพื่อสวนรวมที่ครูก้าหนด มอบหมาย 
หรือโรงเรียนจัดขึ น ร่วมกันค้นหา ฟงเสียง อานเรื่อง และดูภาพ สาเหตุที่ท้าให้อากาศ น ้า ดิน เกิดการปนเปื้อน 
สังเกต ตั งค้าถาม ตั งสมมติฐานและพยากรณ์ผลกระทบ ทดสอบสมมติฐาน การพยากรณ์ ตอบค้าถาม
ตรงไปตรงมา ลงข้อสรุป  อธิบายองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ใกลตัว ปรากฏการณ์ที่คุ้นเคยไม่
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ซับซ้อนที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนตระหนักและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ แนวทางการดแูลรกัษา 
การลดปัญหาขยะและส่ิงเจือปนที่พบในดิน น ้า และอากาศที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ส่ิงมีชีวิต ส่ิงแวดล้อม 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั นปี 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
   LO Physi 02 : รับรู้และหลีกล่ียงการน้าตนเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เส่ียงและเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพเช่นบริเวณที่จักรสานของครอบครัว โรงเรียน การเดินทาง บอกอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย 
บาดเจ็บได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม  
          LO Physi 03 :  สังเกต ดูแลรักษาอวัยวะภายใน  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั งแต่เกิดจนตาย 
ลักษณะของการมีสุขภาพดี  อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ อาการและวิธีดูแลป้องกันการเจ็บป่วย วิธี
ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บระมัดระวังตนเอง อุบัติเหตุทางน ้า  และทางบก      
                   LO Physi 04 :  มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ 
กิจกรรมทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคล่ือนไหวเบื องต้นทั งแบบอยู่กับที่เคล่ือนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ตาม
บริบท ที่หลากหลาย ด้วยความเหมาะสมปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน   
                   LO Physi 05 :  สามารถออกก้าลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนานและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
   วิทยาศาสต์และระบบธรรมชาติ 
                  LO Sci 02 :  ฟัง อ่าน บันทึก เก่ียวกับ วัสดุ สมบัติของวัสดุ และการเปล่ียนแปลงของวัสดุที่
น้ามาใช้ท้าเทคโนโลยี ต่าง ๆวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการสร้าง  จัดหมวดหมู่  ค้นหา  จัดเก็บ  
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ อย่างมีเหตุผล แสดงความตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติตามแนวทางตามที่เสนอไว้  
                  LO Sci 03 :  รวบรวบ ออกแบบการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ พืชต้องการแสงและน ้าเพื่อการ
เจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตของพืชดอก  ลักษณะของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต แสดงความคิดต่อส่ิงที่จ้าเป็นต่อ
การด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์บอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ ให้เจริญเติบโตและด้ารงชีวิตอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

                  LO Sci 04 :  ร่วมกันค้นหา สาเหตุที่ท้าให้อากาศ น ้า และดิน เกิดการปนเปื้อน และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ นต่อตนเอง ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม ตระหนักและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ แนวทางการ
ดูแลรักษา การลดปัญหาขยะและส่ิงเจือปนที่พบในดิน น ้า และอากาศที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ส่ิงมีชีวิต  
 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั นสูง  
๓. การส่ือสาร  
๔. การรวมพลังท้างานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน  
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ค้าอธิบายรายวิชาบูรณาการ  
วิชา สุขภาพดีที่เราสร้างได้ 

บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ และสุขศึกษาและพลศึกษา  

ชั นประถมศึกษาปีที่ 3                                                  เวลา 60 ช่ัวโมง 
 
   เข้าใจ สังเกต หลีกเล่ียงสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บอกวิธีป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคติดต่อ เช่น โรคมาลาเรีย เชื อไวรัสโคโรน่า ( CIVID -19) ดูแล ปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากการเดินทาง อุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน ชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว ขอความช่วยเหลือจากบุคคล 
แหล่งต่างๆ ที่ไว้วางใจได้เมื่อเกิดเหตุร้าย และการบาดเจ็บ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน ออกแบบการบันทึกข้อมูล
เก่ียวกับส่ิงที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต การเจริญเติบโตของมนุษย์ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ น้าเสนอด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย รู้วิธีการเข้าถึงส่ือที่หลากหลาย มีฉันทะ ฝกใฝในการคนควาหาความรูที่ตนเองสนใจ อธิบายเหตุผล
ในการตัดสินใจรับสาร ใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจ้าวัน ติดตามปัญหาสุขอนามัยที่
เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ตระหนักถึงประโยชน์ โทษของส่ือที่มีผลในระยะสั น ฟังเสียง อ่านเรื่อง 
ดูภาพ มีความกระตือรือร้นในการตอบค้าถาม พยายามใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระบุส่วนประกอบ 
ความส้าคัญของอากาศ สาเหตุของปัญหา สรุปผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อตนเอง ส่ิงมีชีวิต 
ส่ิงแวดล้อม อย่างตรงไปตรงมา ทั งในส่วนของข้อมูลและความรู้สึก แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเก่ียวกับ
การลดมลพิษทางอากาศ การลดปัญหาขยะ แนวทางการดูแลพืช สัตว์ ให้เจริญเติบโต ใส่ใจ ดูแลส่ิงแวดลอม
บริเวณบาน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างประหยัด รู้คุณค่า มีสุขภาวะที่
ดี และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
             ระบุ หาสาเหตุ ออกแบบวิธีการ หรือขั นตอนแก้ไข ลงมือแก้ปัญหาการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายที่เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ สรุปค้าตอบด้วยตนเอง ภายใต้การติดตามของผู้ใหญ่ มีทักษะในการ
เคล่ือนไหวอวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้สัมพันธ์กัน และหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เคล่ือนไหวแบบอยู่กับที่ 
เช่น ย่อยืด เขย่ง พับตัว เคล่ือนไหวล้าตัว เป็นต้น เคล่ือนไหวแบบเคล่ือนที่ เช่น เดินต่อเท้า เดินถอย -หลัง 
กระโจน เป็นต้น ใช้อุปกรณ์ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง ดีด ขว้าง โยน รับ ด้วยความแม่นย้า ฟัง อ่าน 
บันทึก ใช้อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ เก่ียวกับวัตถุที่ประกอบขึ น
จากชิ นส่วนย่อยๆ สามารถแยกออกจากกัน และประกอบกันเป็นวัตถุชิ นใหม่ที่น้ามาทดลองท้าอุปกรณ์ใน
กิจกรรมทางกายอย่างง่าย ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกในการเลือกท้ากิจกรรมทางกาย ออกก้าลังกาย เล่นเกม
เบ็ดเตล็ด เล่นการละเล่นพื นเมืองตามบริบท เล่นกีฬา ที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดต้อย ข้อจ้ากัดของตนเอง 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการท้ากิจกรรม ค้านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน สร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี มีน ้าใจนักกีฬา หาทางออกรวมกันกับเพื่อนและครู ในการแกปญหาในชั นเรียน แสดงพฤติกรรมเชิงบวก
เมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างเหมาะสมตามค้าแนะน้า รับรู้ เข้าใจความรู้สึก ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคคลที่ส่งผลต่อการส่ือสาร บอกเล่าความคิดของตนเองหรือจินตนาการที่แปลกใหม่ไปจากส่ิงรอบตวัไดอ้ย่าง
หลากหลาย  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั นปี 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
   LO Physi 02 : บอกและเข้าใจถึงวิธีติดต่อและการป้องกันการแพร่กระจายของโรคเช่นโรค
มาลาเรีย เช่ือไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) บอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและ
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การเดินทางได้อย่างถูกต้องรวมถึงความไว้วางใจในการขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
   LO Physi 03 :  สังเกต เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและโรคติดต่อ และวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของ
โรคต่างๆ เช่น ไวรัสโควิด-19 และโรคติดต่อต่างๆ รวมทั งดูแลและป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน ชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว และการเดินทาง การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่ง
ต่างๆ  เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเล่น ให้ปลอดภัยอย่างเหมาะสม 
   LO Physi 04 :  มีสมรรถภาพทางกาย มีการเคล่ือนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ ย่อยืด  เขย่ง  พับตัว  
เคล่ือนไหวล้าตัว  การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนที่ เช่น เดินต่อเท้า เดินถอย-หลัง  กระโจน  และแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง   ดีด  ขว้าง  โยน รับ  ตามบริบทมีทักษะการเคล่ือนไหวแบบบังคับทิศทาง
ด้วยความแม่นย้า ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ด้วยความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   LO Physi 05 :  เลือกออกก้าลังกาย การละเล่นพื นเมืองและเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย 
และข้อจ้ากัดของตนเองและปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงของการออกก้าลังกาย การเล่นเกม การละเล่น
พื นเมืองได้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 

   วิทยาศาสต์และระบบธรรมชาติ 
   LO Sci 02 : ฟัง อ่าน บันทึก เก่ียวกับวัตถุที่ประกอบขึ นจากชิ นส่วนย่อยๆ ซ่ึงสามารถแยกออกจาก
กันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ นใหม่ได้ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็นระบบใน
ชีวิตประจ้าวันอย่างเหมาะสม 
   LO Sci 03 : รวบรวมข้อมูล ออกแบบการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ ส่ิงที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต และ
การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์วัฏจักรชีวิตของสัตว์ พร้อมทั งน้าเสนอด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมทั ง
ตระหนักถึงแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ ให้เจริญเติบโตและด้ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
   LO Sci 04 : ร่วมกันค้นหา สังเกต และระบุส่วนประกอบของอากาศ ความส้าคัญของอากาศ และ
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และน้าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใน
การลดการเกิดมลพิษทางอากาศ และการลดปัญหาขยะ ตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเอง ส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดล้อม 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั นสูง  
๓. การส่ือสาร  
๔. การรวมพลังท้างานเป็นทมี 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน  
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ค้าอธิบายรายวิชาบูรณาการ 
วิชา น้าเที่ยวบ้านฉันหรรษาพาเพลิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ+สังคมศึกษา+สุขศึกษา 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 1                                                  เวลา  80   ช่ัวโมง 

 
 มีส่วนร่วมในการแสดงประกอบการละเล่นเพลงพื นบ้านอย่างง่าย การละเล่นของเด็กไทย การแสดง
นาฏศิลป์ในท้องถ่ินที่ตนเองช่ืนชอบ ปฏิบัติตามวิธีการเล่น กติกา ด้วยความมั่นใจ ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
รวมทั งการเป็นผู้ดู ผู้ชมที่เหมาะสม  
 สนุกกับการละเล่นพื นบ้าน การเคล่ือนไหวร่างกาย ท่าทางเลียนแบบในการแสดงประกอบเพลงที่
เก่ียวกับธรรมชาติ สัตว์ อย่างอิสระ สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ เหมาะสมตามช่วงวัย ตามจินตนาการ ที่
แปลกใหม่ ใช้ภาษาท่าทางสะท้อนอารมณ์ตนเองแทนการส่ือความหมายจากการพูด ในรูปแบบการละเล่น
พื นบ้าน เล่าถึงการแสดงนาฏศิลป์ในท้องถ่ินที่ตนเองช่ืนชอบ 
 บอก หรือส่ือสารผานค้าพูด ภาพ เสียง สัญลักษณทาทาง การเคล่ือนไหวต่างๆ อย่างง่ายได้ ช่ืนชม
ความงามของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ้าวัน ความไพเราะของดนตรีหรือบทเพลง ผ่านอารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึก ความประทับใจ น้าเสนอผลงานศิลปะอย่างง่ายของตนเองด้วยความมั่นใจ เปิดใจรับฟังความคดิเหน็
ที่ ผู้อ่ืนเสนอต่อผลงานของตนเอง และแสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของ ผู้อ่ืน อย่างสุภาพ มีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา 
 เช่ือมโยงผลงานศิลปะ งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ้าวัน บทเพลงในท้องถ่ิน การละเล่นของเด็กไทย ที่
เป็นส่ือแสดงความงดงาม ประยุกต์ใช้งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถ่ิน ได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ ร่วมกันสืบ
สานประวัติศาสตร์ศลิป์อย่างเห็นคุณค่า รวมถึงวันส้าคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ  เพื่อน้าไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวนั 

 ตระหนักรู้ในพุทธประวัติ คือ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน คุณของพระรัตนตรัย ประกอบด้วย พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หลักค้าสอนของศาสนา มีศรัทธา เคารพ 
ศาสดาในศาสนาที่ตนนับถืออย่างมีสติ มีสมาธิและปัญญาที่ก่อให้เกิดการคิดขั นสูง จัดการชีวิตประจ้าวัน 
อารมณ์ ของตนเอง รู้ถูกผิดในการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม  

 ส่ือสารด้วยท่าทีที่สุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ ความแตกต่างระหว่างกัน ในฐานะเป็น
พลเมืองไทย เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เช่น รู้จักกล่าวค้าขอบคุณ ขอโทษ 
การไหว้ผู้ใหญ่ รวมถึงความกตัญญูกตเวทีและมีสติเคารพเช่ือฟังค้าส่ังสอนของผู้มีพระคุณ  รับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ตนเองอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และใช้สอยอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้ เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทนับน
พื นฐานความพอเพียง รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม ของครอบครัวและโรงเรียน ไม่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 ปฏิบัติตนบนพื นฐานสิทธิของตน แสดงพฤติกรรมที่ดีทั งทางกายและวาจา เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครวั 
โรงเรียน ปฏิบัติตามข้อตกลง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน รู้จักปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแก ทั งร่างกาย จิตใจ 
ทรัพย์สิน ยอมรับความคิดเห็น ความเช่ือของผู้อ่ืน ที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ  
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 มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างสถาบันครอบครัว โรงเรียน  ยอมรับในข้อตกลง กฎ กติกาที่สร้างขึ นร่วมกัน 
รู้จักบทบาทหน้าท่ี เคารพสิทธิ ของตนเองและบุคคลอ่ืนทั งในครอบครัว โรงเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรื อความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
ประพฤติตนได้ถูกต้อง ที่แสดงออกถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติ ร่วมกิจกรรมที่ท้า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามก้าลังของตน 
 บอกสถานที่เส่ียง หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง เข้าใจอาการเจ็บป่วยที่
เกิดขึ น เช่น ปวดศีรษะ ตัวร้อน ผ่ืนคัน รู้วิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากส่ิงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ
สามารถปฏิบัติตนตามค้าแนะน้าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้องเหมาะสม  

 ส้ารวจตนเอง บอกลักษณะความแตกต่างเชิงกายภาพระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว เช่น เพศชาย
และเพศหญิง บอกความชอบ ความสนใจเก่ียวกับเพศสภาพของตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเองได้อย่างมั่นใจ  
รับรู้ เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิด ข้อมูลเพื่อน้ามาปรับปรุง และพัฒนาตนเอง 
 สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเอง รับรู้ เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืนจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ้าวันหรือบทบาทสมมุติ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว แสดงออกถึงความ
รักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวอย่างมีความสุข สร้างสรรค์ แสดงออกง่าย ๆ ถึงวิธีการป้องกัน 
หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายภายในบ้าน โรงเรียน เขาใจผลกระทบที่จะเกิดขึ นตอเน่ืองจากการกระท้า
ของตนที่มีตอผูอ่ืน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั นปี 

 1. มีส่วนร่วมในการแสดง ท่าประกอบเพลงอย่างงา่ย การละเล่นของเด็กไทย  วิธีการเล่น กติกา การ
แสดงนาฏศิลป์ ด้วยความมั่นใจเหมาะสมกับวัย รวมทั งการเปน็ผู้ดู ผู้ชมที่เหมาะสม 

 2. สนุกกับการแสดงท่าทางเลียนแบบในการแสดงประกอบเพลงที่เก่ียวกับธรรมชาตสัิตว์  อย่างอิสระ 
สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ ใช้ภาษาท่าในการส่ือความหมายแทนค้าพูด ในรูปแบบการละเล่นพื นบ้าน ใน
ท้องถ่ินที่ตนเองช่ืนชอบ 

 3. บอก หรือส่ือสารผานค้าพูด ภาพ เสียง สัญลักษณทาทาง การเคล่ือนไหวต่างๆอย่างงา่ย และช่ืนชม
ความงามของงานทัศนศิลปใ์นชีวิตประจ้าวัน ความไพเราะของดนตรีหรือบทเพลง โดยแสดงออกทางอารมณ ์
ความคิด ความรู้สึก และน้าเสนอผลงานศิลปะอย่างง่าย ด้วยความมัน่ใจ 

 4. เช่ือมโยง ผลงานศิลปะ งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ้าวัน บทเพลงในท้องถ่ิน การละเล่นของเด็กไทย
เป็นส่ือแสดงความงามไดอ้ย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค ์ประยุกต์งานศิลปะ เพื่อน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

วันส้าคัญต่าง ๆ  

 5. ตระหนักรู้ในพุทธประวัติ ได้แก่ ประสูติ, ตรัสรู้, ปรินิพพาน ในพระคุณของพระรตันตรัย ได้แก่ พระ
พุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์ หมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศลี เบญจธรรม หรือหลักค้าสอนของศาสนา มีศรัทธา 
เคารพ ศาสดาในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถืออย่างมีสติ 
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 6. สามารถส่ือสารด้วยท่าทีทีสุ่ภาพ ในฐานะเป็นพลเมืองไทย เช่น รู้จักกล่าวค้าขอบคุณ ขอโทษ การ
ไหว้ผู้ใหญ่ รวมถึงความกตัญญกูตเวทีและมีสติเคารพเช่ือฟังค้าส่ังสอนของพ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ ครูและผู้มี
พระคุณ และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในครอบครวั โรงเรียน และชุมชนอย่างรู้คุณค่า  

 7. ปฏิบัติตนบนพื นฐานสิทธิของตน เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครวัและโรงเรียน ปฏิบัติตามข้อตกลง ไม่
ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ถูกรังแก ยอมรับความคิดเห็น ความเช่ือของผู้อ่ืนที่แตกต่างกันโดยไม่มอีคต ิ 

 8. มีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม ของครอบครัวและโรงเรียนอย่างเห็นคณุคา่ ไม่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 9. มีความรู้ความเข้าใจสร้างของสถาบันครอบครัว สถาบันของโรงเรียน และความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกในสถาบันครอบครัว สถาบันของโรงเรียน รู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองในสถาบันครอบครัวและสถาบัน โรงเรียน 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในครอบครัว โรงเรียนเคารพต่อบุคคลส้าคัญในครอบครวัและบคุคลส้าคญัใน
โรงเรียนตามบทบาทหน้าทีข่องตน 

 10. บอกสถานที่เส่ียงและเป็นอันตรายต่อตนเองได้อย่างถูกต้อง เข้าใจและอาการเจ็บปว่ยที่เกิดขึ นกับ
ตนเองเช่นปวดศีรษะตัวร้อน ผ่ืนคัน ได้อย่างถูกต้อง การปฏิบัติตนตามค้าแนะน้าเมื่อมีอาการเจ็บปว่ย  

 11. สามารถบอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงได้ บอกส่ิงที่ช่ืนชอบและความ
ภาคภูมิใจในตนเองได้ 

 12. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเอง จากสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ้าวันหรอื
บทบาทสมมุต ิและแสดงออกง่าย ๆ  ถึงวิธีการป้องกันและหลีกเล่ียงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายภายในบา้นและ
โรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค ์

 13. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและแสดงออกถึงความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
อย่างมีความสุขและสามารถส่ือสารใหเ้กิดสัมพันธภาพที่ดกัีบคนอ่ืน 

 
สมรรถนะหลัก 
 1. การจัดการตนเอง 
 2. การคิดขั นสูง 
 3. การส่ือสาร  
 4. การรวมพลังท้างานเป็นทีม 
 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
  6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ค้าอธิบายรายวิชาบูรณาการ 
วิชา น้าเที่ยวบ้านฉันหรรษาพาเพลิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ+สังคมศึกษา+สุขศึกษา 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 2                                                  เวลา  80  ช่ัวโมง 
 มีส่วนร่วมในการแสดง ตามหลักและวิธีการปฏิบัติ นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน   
การฝึกภาษาท่าส่ือความหมายแทนอากัปกิริยา  การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนล้าตัว การละเล่นพื นบ้าน เล่าถึงการ
แสดงนาฏศิลป์ในท้องถ่ินที่ตนเองช่ืนชอบ ด้วยความมั่นใจเหมาะสมกับวัย รวมทั งเป็นผู้ดู ผู้ชมที่ด ี
  สนุกกับการเคล่ือนไหวร่างกาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว์ ส่ิงของในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ เพื่อ
ฝึกภาษาท่าส่ือความหมายแทนอากัปกิริยา ฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนล้าตัว  ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบ
จังหวะ อย่างอิสระ สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบการละเล่นพื นบ้าน 
นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ในชุมชน ที่เหมาะสมกับวัย และเล่าถึงนาฏศิลป์ในท้องถ่ินที่ตนเองช่ืนชอบ  
สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ 
 รับรู้ หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ ช่ืนชมความงามของผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ  งาน
ทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน  กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ แสดงออกถึง ความไพเราะ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด 
ความประทับใจ และความคิดเห็นที่สะท้อนประสบการณ์สุนทรียะที่สัมพันธ์กับผลงานศิลปะ น้าเสนอผลงาน
ศิลปะ ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง  งานของผู้อ่ืน หรืองานที่ท้าร่วมกับเพื่อน 
อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อ่ืนและน้ามาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 
 เช่ือมโยง ผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) งานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน  กิจกรรมดนตรีในโอกาส
พิเศษ  ที่มาของการละเล่นพื นบ้าน  เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลป์สืบสาน ประยุกต์งานศิลปะ และ
วัฒนธรรมในท้องถ่ิน ได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวนั  วันส้าคัญ หรือเทศกาลต่างๆ 
 ตระหนักรู้ในพุทธประวัติ การประสูติ  เหตุการณ์หลังประสูติ  แรกนาขวัญ การศึกษา การอภิเษก
สมรส, เทวทูต 4  การออกผนวช โอวาท 3 ศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือ
ศาสดาในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ หมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม ตามหลักค้าสอนของศาสนา 
สามารถจัดการตนเองและด้าเนินชีวิตในสังคมยุคปกตใิหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาที่ก่อให้เกิดการคิดขั นสูง 
 ส่ือสารด้วยท่าทีที่สุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพความแตกต่างระหว่างกัน ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทย ด้วยกิริยามารยาทไทยเก่ียวกับการท้าความเคารพ การยืน การเดิน การน่ัง การพูด  การ
ทักทาย การแต่งกาย เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล พ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ ปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรม
ตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่า และพอเพียง เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ค้านึงถึงผลที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองผู้อ่ืน รวมถึงอยู่ร่วมและ
ใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้ เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีอย่าง
รู้เท่าทันและพอเพียง  
 รักษาสิทธิพื นฐานของตน ตามความเช่ือของบุคคล-ไม่พูดหรือแสดงอาการรังเกียจผู้อ่ืน ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กฎ ระเบียบของสังคมไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน ปฏิเสธเพื่อไม่ให้
ถูกรังแก หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทั งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน และแจ้งผู้ใหญ่ที่เก่ียวข้อง แสดงความคิดเห็น 
ยอมรับความคิดเห็น  ความเช่ือของผู้อ่ืนที่แตกต่างกันโดยไม่มีอคติ มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว โรงเรยีน  
และชุมชน และยอมรับข้อตกลง กฎ กติกาที่สร้างขึ นร่วมกัน  รู้จักผู้ที่มีบทบาทอ้านาจในการตัดสินใจใน
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โรงเรียนและชุมชน แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งใน
สถานการณ์ต่างๆ ท้ากิจกรรมร่วมกัน อย่างมีมารยาท เต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วน ปฏิบัติตนได้อย่างถูกตอ้งที่
แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติ และร่วมกิจกรรมที่ท้าประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามก้าลัง
ของตน 
 รับรู้และสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยหลีกล่ียงการน้าตนเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อม สถานการณ์ที่
เส่ียงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นบริเวณที่จักรสานของครอบครัว โรงเรียน  การเดินทาง บอกอาการและ
วิธีป้องกันการเจ็บป่วย บาดเจ็บได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม  
 ส้ารวจตนเอง การรับรู้และเข้าใจอารมณ์ และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อ่ืน  สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว   บอกความส้าคัญของเพื่อนระบุ
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย และข้อจ้ากัดของ
ตนเองในการท้ากิจกรรมในชีวิตประจ้าวันทั งส่วนตัวและร่วมกับผู้อ่ืน  ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิด ข้อมูลเพือ่
ปรับปรุง สร้างความมั่นใจ และพัฒนาตนเอง สามารถการแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
 สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกและเข้าใจอารมณ์ ของตนเองและบุคคลรอบข้าง มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของครอบครัวอย่างมีความสุข บอกบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ความส้าคัญของเพื่อน  
และสามารถส่ือสารให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน รับรู้สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่
สบายใจ แก้ปัญหาและปรับตัวตามสถานการณ์ รับรู้สถานที่ ที่เป็นสัญลักษณ์และป้ายเตือนของส่ิงของ
หลีกเล่ียงภาวะอันตรายแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม หาทางออก อย่างสร้างสรรค์     
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั นปี 
 1. มีส่วนร่วมในการแสดง ตามหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์   การฝึกภาษาท่าส่ือความหมายแทน
อากัปกิริยา  การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนล้าตัวการละเล่นพื นบ้าน  ด้วยความมั่นใจเหมาะสมกับวัย รวมทั งเป็นผู้ด ู
ผู้ชมที่ดี 
 2. สนุกกับการเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อการฝึกภาษาท่าส่ือความหมายแทนอากัปกิริยา  ฝึกนาฏยศัพท์
ในส่วนล้าตัว  ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ อย่างอิสระ สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ ที่สะท้อน
อารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบการละเล่นพื นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ในชุมชน ที่เหมาะสมกับวัย และ
เล่าถึงนาฏศิลป์ในท้องถ่ินที่ตนเองช่ืนชอบ 
 3. รับรู้ ช่ืนชมความงามของผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความ
ประทับใจ และน้าเสนอผลงานศิลปะ ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเองงานของผู้อ่ืน 
อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล 
 4. เช่ือมโยง ผลงานศิลปะ งานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน  กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  และที่มาของ
การละเล่นพื นบ้าน  ได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถ่ิน เพื่อน้าไปใช้
ในชีวิตประจ้าวัน วันส้าคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 
 5. ตระหนักรู้ในพุทธประวัติ, ประสูติ ได้แก่ เหตุการณ์หลังประสูติ, แรกนาขวัญ, การศึกษา, การ
อภิเษกสมรส, เทวทูต 4 และการออกผนวช ในพระคุณของพระรัตนตรัย ได้แก่ ศรัทธา หมั่นฝึกตนตามหลัก
เบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักค้าสอนของศาสนา มีศรัทธา เคารพ ศาสดาในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถืออย่างมีสติ 
สามารถจัดการตนเองและด้าเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสมาธิและปัญญา 



105 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

 6. สามารถส่ือสารด้วยท่าทีที่สุภาพ ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ด้วยกิริยามารยาทไทยเก่ียวกับการยืน 
การเดิน การน่ัง การพูด การทักทาย การแต่งกาย และมีสติเคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ได้อย่างรู้คุณค่า รวมถึง
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชน โดยใช้สอยธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืนและพอเพียง 
 7. ปฏิบัติบนพื นฐานสิทธิของตน ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎ ระเบียบของสังคมไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ปฏิเสธ
เพื่อไม่ให้ถูกรังแก ยอมรับความคิดเห็น ความเช่ือของผู้อ่ืนที่แตกต่างกันโดยไม่ มีอคติ มีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่า และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองผู้อ่ืน และส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 9. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน รู้จักผู้ท่ีมีบทบาทอ้านาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชนสามารถ ปฏิบัติในความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชนรู้จักปฏิบัติต่อผู้
ท่ีมีบทบาทอ้านาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชนเคารพต่อบุคคลส้าคัญในโรงเรียน ในชุมชนตามบทบาทหน้าที่
ของตน 
 10.รับรู้และหลีกล่ียงการน้าตนเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เส่ียงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นบริเวณ
ที่จักรสานของครอบครัว โรงเรียนการเดินทาง บอกอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย บาดเจ็บได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม 
 11. สามารถระบุถึงพฤตกิรรมที่เหมาะสมกับเพศได้ บอกความภาคภูมิใจในเพศชายและเพศหญิงได้  
 12. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง จากสถานการณ์ที่ก่อใหเ้กิด
ความขัดแย้งหรือความไม่สบายใจรับรู้สถานที่ ที่เป็นสัญลักษณ์และป้ายเตือนของส่ิงของหลีกเล่ียงภาวะ
อันตรายแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม หาทางออกหรือ การแก้ปัญหาทีส่ร้างสรรค์ 
 13. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวอย่างมีความสุข บอกบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
ความส้าคัญของเพื่อน และสามารถส่ือสารให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน 
 
สมรรถนะ 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั นสูง 
3. การส่ือสาร  
4. การรวมพลังท้างานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ค้าอธิบายรายวิชาบูรณาการ 
วิชา น้าเที่ยวบ้านฉันหรรษาพาเพลิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ+สังคมศึกษา+สุขศึกษา 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 3                                                  เวลา  80   ช่ัวโมง 

  
 มีส่วนร่วมในการแสดง ตามหลักนาฏศิลป์ การฝึกภาษา ท่าทาง ภาพเสียง ส่ืออารมณ์ของมนุษย์ การฝึก
นาฎยศัพท์ในส่วนขา หลักในการชม การแสดงออกถึงการควบคุมอารมณ ความรูสึกความสนุกกับการแสดง
นาฏศิลป์พื นบ้านในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจเหมาะสมตามช่วงวัย 
บุคคล กาลเทศะ รวมทั งการเป็นผู้ดู ผู้ชมที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
 สนุกกับการละเล่นพื นบ้าน การเคล่ือนไหวร่างกาย ภาษาท่าทาง ส่ืออารมณ์ของมนุษย์  นาฎยศัพท์ใน
ส่วนขา นาฏศิลป์พื นบ้านในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว อย่างอิสระ สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ ใช้ภาษาท่าทางใน
การส่ือความหมาย ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ส่ือสารเรื่องราวใกลตัว ในรูปแบบการละเล่นพื นบ้าน เล่าถึง
นาฏศิลป์ในท้องถ่ินที่ตนเองช่ืนชอบ ที่เหมาะสมกับวัย ตามจินตนาการ ที่แปลกใหม่ 
 รับรู้ ช่ืนชมความงาม ของงานทัศนศิลป์ งานแสดงดนตรีนาฏศิลป์ในท้องถ่ินที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ 
น้าเสนอผลงานศิลปะ ที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ ความคิดเห็นที่สะท้อนประสบการณ์
สุนทรียะที่สัมพันธ์กับผลงานศิลปะด้วยความมั่นใจ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่ผู้อ่ืนเสนอต่อผลงานของตนเอง 
และแสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของผู้อ่ืนอย่างสุภาพ มีเหตุผล ตรงไปตรงมา  
 เช่ือมโยง ผลงานศิลปะ การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ  ทัศนศิลป์ของตนเอง เอกลักษณ์ของดนตรี
ในท้องถ่ิน บูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้อย่างอิสระ หลากหลายรวดเร็วในเวลาที่ก้าหนด 
ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้งานศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์อย่างเห็นคุณค่า รวมถึงวันส้าคัญ หรือเทศกาลตา่ง ๆ  
เพื่อน้าไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
 ตระหนักรู้ในพุทธประวัติ (ทบทวน) คือ การบ้าเพ็ญเพียร ผจญมาร ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
ในพระคุณของพระรัตนตรัย ประกอบด้วย ศรัทธา หมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หลักค้าสอนของ
ศาสนา มีศรัทธา เคารพ ศาสดาในศาสนาที่ตนนับถืออย่างมีสติ มีสมาธิและปัญญาที่ก่อให้เกิดการคิดขั นสูง 
จัดการชีวิตประจ้าวัน  อารมณ์ ความรู้สึก ของตนเองที่มีรายละเอียดมากขึ น รับและส่งสารที่เป็นข้อมูล 
ข้อเท็จจริง รู้ถูกผิดในการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม 
 สามารถส่ือสารด้วยท่าทีที่สุภาพ มีสติ เคารพความแตกต่างระหว่างกัน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ตาม
ประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถ่ิน เช่น การแสดงความเคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ การเช่ือฟังผู้ใหญ ่
ท้ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เข้าร่วมประเพณีทางศาสนา ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม มีอิสระที่จะคิด แสดงออกที่รับผิดชอบ ไม่ท้าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน เคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อ่ืน 
ช่วยเห ลือผู้อ่ืน อยู่ร่ วม กันอย่าง เป็นมิตรในครอบครัว โรงเรียน และ ชุมชน มี ส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ใช้สอยอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยี
อย่างรู้เท่าทันบนพื นฐานความพอเพียง รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่าง
เห็นคุณค่า และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองผู้อ่ืน และส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 ปฏิบัติตนบนพื นฐานสิทธิของตน ตามข้อตกลง กฎ ระเบียบของสังคม โดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ตระหนัก
ถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวที่ส่งผลต่อการส่ือสาร รู้จักปฏิเสธเพื่อไม่ให้ถูกรังแก ทั งรา่งกาย 
จิตใจ ยอมรับความคิดเห็น ความเช่ือของผู้อ่ืนที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ หรือแสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมือ่
เกิดความขัดแย้ง เช่น การไม่ใช้ความรุนแรง ไม่มุ่งเอาชนะ การขอโทษ การให้อภัย โดยได้รับการชี แนะอย่าง
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ใกล้ชิดมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง พัฒนา และมี
ส่วนร่วมกับผู้อ่ืน  
 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกในโรงเรียน ชุมชน ยอมรับในข้อตกลง กฎ กติกาที่สร้างขึ น
ร่วมกัน ร่วมตัดสินใจ ก้าหนดเป้าหมาย ข้อตกลงการท้างานร่วมกันของทีม ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
ชุมชน ตามก้าลังของตน เต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีมารยาท เคารพต่อสมาชิกของโรงเรียน ชุมชน
ตามบทบาทหน้าที่ของตน ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติ  
 เข้าใจการแพร่กระจายของโรคติดต่อ เช่น โรคมาลาเรีย เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) บอก
วิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื อโรคได้ วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในบ้าน 
โรงเรียน และการเดินทางได้อย่างถูกต้อง สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเล่ียงสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ที่เส่ียงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากเกิดปัญหา ระบุปัญหาได้ แก้ไขด้วยตนเองภายใต้การติดตามของผู้ใหญ่มี
ความไว้วางใจในการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน รู้วิธีการเข้าถึงส่ือที่หลากหลายที่จะช่วยให้ติดตามข้อมลู
ข่าวสารเก่ียวกับครอบครัว โรงเรียน รวมทั งตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ 
 ส้ารวจตนเอง เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ที่เป็นปญัหา
หรือก่อให้เกิดปัญหา พฤติกรรมที่น้าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั งแลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกับพฤตกิรรม 
วิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่น้าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ด้วยความมั่นใจ ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่
เหมาะสม ตามสถานการณ์และบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการ
เดินทางอย่างมีเหตุผล แสดงความอดทนในการรับสาร แลกเปล่ียนประสบการณ์ ส่ือสารกับบุคคลเก่ียวกับ
สถานการณใกลตัวที่ตางจากตนเอง รู้วิธีการหลีกเล่ียงภาวะ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมี
แนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักขอความช่วยเหลือ ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู 
หรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมและความส้าคัญของครอบครัวอย่างมีความสุข บอกความแตกต่างของแต่ละ
ครอบครัว  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผลของทางเลือกที่ตัดสินใจ ที่อาจเกิดขึ นในแง
บวกและแงลบกับตนเองและผูอ่ืน สามารถส่ือสารที่ท้าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั นปี 
 1. มีส่วนร่วมในการแสดง ตามหลักนาฏศิลป์ การฝึกภาษาท่าส่ืออารมณ์ของมนุษย์ การฝึกนาฎยศัพท์
ในส่วนขา หลักในการชมการแสดง สนุกกับการแสดงนาฏศิลป์พื นบ้านหรือชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว  หรือของ
ท้องถ่ิน ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจเหมาะสมกับวัย รวมทั งการเป็นผู้ดู ผู้ชมที่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตน 
 2. สนุกกับการเคล่ือนไหวร่างกาย ภาษาท่าส่ืออารมณ์ของมนุษย์  นาฎยศัพท์ในส่วนขา นาฏศิลป์
พื นบ้านหรือในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว  รวมทั งสร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ ใช้ภาษาท่าในการส่ือความหมาย ที่
สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบการละเล่นพื นบ้าน ที่เหมาะสมกับวัย และเล่าถึงนาฏศิลป์ในท้องถ่ินที่
ตนเองช่ืนชอบ 
 3. รับรู้ ช่ืนชมความงาม ของงานทัศนศิลป์ งานแสดงดนตรีนาฏศิลป์ในท้องถ่ิน น้าเสนอผลงานศิลปะ 
ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเองงานของผู้อ่ืน หรืองานที่ท้าร่วมกับเพื่อน อย่าง
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สร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็น ของผู้อ่ืนและสามารถน้ามาปรับปรุงผลงานของตนให้
สมบูรณ์ 
 4. เช่ือมโยง ผลงานศิลปะ การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ  ทัศนศิลป์ของตนเอง เอกลักษณ์ของ
ดนตรีในท้องถ่ิน บูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งาน
ศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถ่ิน เพื่อน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันวันส้าคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ  
 5. ตระหนักรู้ในพุทธประวัติ (ทบทวน) ได้แก่ การบ้าเพ็ญเพียร , ผจญมาร, ตรัสรู้, ปฐมเทศนา และ
ปรินิพพาน 
ในพระคุณของพระรัตนตรัย ได้แก่ ศรัทธา หมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักค้าสอนของ
ศาสนา มีศรัทธา เคารพ ศาสดาในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถืออย่างมีสติ สามารถจัดการตนเองและด้าเนินชีวิตใน
สังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสมาธิและปัญญาที่ก่อให้เกิดการคิดขั นสูง 
 6. สามารถส่ือสารด้วยท่าทีที่สุภาพ ในฐานะเป็นพลเมืองไทยตามประเพณีวัฒนธรรมในครอบครวัและ
ท้องถ่ิน เช่น การแสดงความเคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ และการเช่ือฟังผู้ใหญ่ การกระท้ากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถ่ินไดอ้ย่าง
รู้คุณค่า รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยใช้สอยธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวันอย่างรู้เท่าทันและพอเพียง  
 7. ปฏิบัติตนบนพื นฐานสิทธิของตนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎ ระเบียบของสังคมไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 
ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ถูกรังแก ยอมรับความคิดเห็น ความเช่ือของผู้อ่ืนที่แตกต่างกันโดยไม่มีอคติ มีสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น ในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง พัฒนา และมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน  
 8. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่า และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองผู้อ่ืน และส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 9. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในโรงเรียนและในชุมชน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน ของชุมชนเคารพต่อสมาชิกในชุมชนตามบทบาทหน้าที่ของตน เคารพต่อสมาชิกในชุมชนตาม
บทบาทหน้าที่ของตน 
 10.บอกและเข้าใจถึงวิธีติดต่อและการป้องกันการแพร่กระจายของโรคเช่นโรคมาลาเรีย เช่ือไวรัสโค
โรน่า(โควิด-19) บอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทางได้อย่าง
ถูกต้องรวมถึงความไว้วางใจในการขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
 11. สามารถระบุถึงพฤติกรรมที่น้าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั งแลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกับวธิี
หลีกเล่ียงพฤติกรรมที่น้าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ 
 12. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่
เหมาะสม ตามสถานการณ์และบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการ
เดินทางอย่างมีเหตุผล รับรู้และหลีกเล่ียงภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หาทางออกในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ขอความช่วยเหลือ ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ที่
ไว้วางใจ 
 13. มีส่วนร่วมในกิจกรรมและความส้าคัญของครอบครัว  อย่างมีความสุข บอกความแตกต่างของแต่
ละครอบครัว  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน สามารถส่ือสารให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับ
คนอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
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สมรรถนะหลัก 
 1. การจัดการตนเอง 
 2. การคิดขั นสูง 
 3. การส่ือสาร  
 4. การรวมพลังท้างานเป็นทีม 
 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
  6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ค้าอธิบายรายวิชาบูรณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา+วิทยาศาสตร์   วิชา นวัตกรน้อยร้อยความส้าเรจ็ 
ชั นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                  เวลา  80   ช่ัวโมง 

 
ระบุสินค้าและบริการ แยกแยะความต้องการ ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันร่วมกับสมาชิกใน

ครอบครัว วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไม่เกินตัว และระบุประโยชน์ของการออมอย่างเหมาะสมและมีวินัย 
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของตนเอง รวมทั งการระมัดระวังในการใช้
ทรัพยากรและของใช้ส่วนรวมในชีวิตประจ้าวันอย่างประหยัด เช่น การใช้น ้า ใช้ไฟ โดยตระหนักถึงผลของการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน  

สร้างของเล่นหรือของใช้ ตามสมบัติของวัสดุที่สังเกตได้ เลือกและใช้ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดตุาม
สมบัติ ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างปลอดภัยโดยร่วมกันท้างานเป็นทีมในการเรียนรู้หรือแก้ปญัหา 
ส่ือสาร อธิบายความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของแรงและการเคล่ือนที่ของวัตถุ ที่สังเกตได้จากการท้า
กิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวันผ่านส่ือและภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ์ที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย รวมทั งออกแบบและแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจ้าวัน โดยใช้ขั นตอนการแก้ปัญหา แสดงวิธีการ
หาค้าตอบอย่างเป็นขั นตอน หรือการแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ อย่างความมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาให้ส้าเร็จและสนุกกับการแก้ปัญหาหรือสร้างชิ นงานในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจ้าวัน 

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูล สร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ และใช้
ติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยปฏิบัติตามขอตกลง มีความรู้ความเข้าใจชนิดของ ส่ือ 
สารสนเทศ และดิจิทัล ใกล้ตัว รู้จักเลือกวิธีและจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัล ผลที่เกิดขึ น
จากการเลือกใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัลต่อตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองจากการเลือกใช้ส่ือ 
สารสนเทศ  และดิจิทัล สังคม มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการใช้ส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัล อย่างง่ายๆ 
ตัดสินใจที่จะเช่ือหรือปฏิบัติ รู้ประโยชน์และโทษที่ได้รับของส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลต่อตนเอง สร้างและส่ง
ต่อข้อมูลสารสนเทศอย่างง่ายๆ ที่เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและครอบครัว  
 ส้ารวจต้าแหน่ง ระยะ ทิศหลัก (เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก) ของที่อยู่อาศัยตนเองโดยใช้โรงเรียน
บ้านห้วยน ้าขาวเป็นศูนย์กลาง ประยุกต์ใช้แผนผังในการวางแผนบอกต้าแหน่งของส่ิงต่างๆ ในห้องเรียน 
ยกตัวอย่างส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ นที่บ้านและโรงเรียน ใช้ชีวิตได้สัมพันธกั์บ
ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม เช่น การแต่งกาย  จัดระเบียบ ดูแลส่ิงแวดล้อมในบ้านและห้องเรียน ตระหนัก
ถึงเหตุและผลของการกระท้าของตนเองที่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมในห้องเรียน รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ  เพื่อน้าไปสู่
การสร้างค้าอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ์ อากาศรอบๆ ตัวเรา จากข้อมูลที่รวบรวมได้โดยมีการเลือกส่ือทีใ่ช้ใน
การส่ือสารให้เหมาะสมกับบุคคล ตั งค้าถามและสร้างค้าอธิบายเก่ียวกับการขึ นและตกของดวงอาทิตย์ โดย
ร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเช่ือมโยงส่ิงที่ได้จากการสังเกตดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าที่สังเกตได้ในเวลา
กลางวันและกลางคืน ลงข้อสรุปที่ได้จากการสังเกต ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์วางแผนการปฏิบัติตน 
เพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย อย่างน้อย 1 ข้อ โดยอาศัยความรู้เก่ียวกับลักษณะของภัย
ธรรมชาติและสถานการณ์ใกล้ตัวให้สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติในท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม  

ผลลัพธ์ชั นปี 

1. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน การใช้จ่ายเงินอย่างไม่เกินตัว และระบุ 
ประโยชน์ของการออมอย่างเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบด้วยกันในการลดค่าใช้จ่าย  
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2. การระมัดระวังในการใช้ทรัพยากรและของใช้ส่วนรวมในชีวิตประจ้าวันอย่างประหยัด โดยตระหนัก 
ถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 

3. ส้ารวจต้าแหน่ง ระยะ ทิศหลัก (เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก) ของที่อยู่อาศัยตนเองโดยใช้ 
โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวเป็นศูนย์กลาง ประยุกต์ใช้แผนผังในการวางแผนบอกต้าแหน่งของส่ิงต่างๆ ใน
ห้องเรียน ยกตัวอย่างส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ นที่บ้านและโรงเรียน ใช้ชีวิตได้
สัมพันธ์กับภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม เช่น การแต่งกาย  จัดระเบียบ ดูแลส่ิงแวดล้อมในบ้านและห้องเรียน 
ตระหนักถึงเหตุและผลของการกระท้าของตนเองที่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมในห้องเรียน 

4. มีความรู้ความเข้าใจชนิดของ ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล ใกล้ตัว รู้จักเลือกวิธีและจัดการเวลาใน 
การใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัล ผลที่เกิดขึ นจากการเลือกใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัลต่อตนเองมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองจากการเลือกใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัล 

5. มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการใช้ส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัล อย่างง่ายๆ รู้ประโยชน์และ 
โทษที่ได้รับของส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลต่อตนเองสามารถปฏิบัติโดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์และโทษ
ของส่ือ  สารสนเทศและดิจิทัล อย่างง่ายๆ  สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศอย่างง่ายๆที่เกิดประโยชน์ ต่อ
ตนเองและครอบครัว เช่ือโดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์และโทษอย่างง่ายๆของส่ือ  สารสนเทศและดิจิทัล 

6. ตั งค้าถามและสร้างค้าอธิบายเก่ียวกับการขึ นและตกของดวงอาทิตย์ โดยร่วมกันแลกเปล่ียนความ  
คิดเห็น และเช่ือมโยงส่ิงที่ได้จากการสังเกตดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน ลงข้อสรปุทีไ่ด้
จากการสังเกต 

7. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อน้าไปสู่การสร้าง  
ค้าอธิบายเก่ียวกับอากาศรอบๆตัวเรา จากข้อมูลที่รวบรวมได้โดยมีการเลือกส่ือที่ใช้ในการส่ือสารให้เหมาะสม
กับบุคคล 

8. วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย อย่างน้อย 1  
ข้อ โดยอาศัยความรู้เก่ียวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 

9. ส่ือสารความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของแรงและการเคล่ือนที่ของวัตถุ ที่สังเกตได้จากการท้า  
กิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวันผ่านส่ือและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย  

10. การท้ากิจกรรมแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจ้าวัน โดยใช้ขั นตอนการแก้ปัญหา แสดงวิธีการหา  
ค้าตอบอย่างเป็นขั นตอน หรือการแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ อย่างความมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาให้ส้าเร็จและสนุกกับการแก้ปัญหา 

11. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามขอตกลงในการใชงานสืบค้นข้อมูล สร้างและจัดเก็บ 
ไฟล์อย่างเป็นระบบ และใช้ติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม  

12. สร้างของเล่นหรือของใช้ ตามสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท้า เลือกและใช้ชนิดของวัสดุและจัด  
กลุ่มวัสดุตามสมบัติ ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างปลอดภัยโดยร่วมกันท้างานเป็นทีม 
สมรรถนะหลัก 

 1. การจัดการตนเอง 
 2. การคิดขั นสูง 
 3. การส่ือสาร 
 4. การรวมพลังท้างานเป็นทีม 
 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ค้าอธิบายรายวิชาบูรณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา+วิทยาศาสตร์   วิชา นวัตกรน้อยร้อยความส้าเรจ็ 
ชั นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                  เวลา  80   ช่ัวโมง 

 
เรียนรู้การท้าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย ผ่านกิจกรรมในกองทุนสหกรณ์ร้านค้านักเรียนโรงเรียน

บ้านห้วยน ้าขาว และระบุผลดี -ผลเสียของการออมผ่านกิจกรรมออมทรัพย์ การน้าเงินที่เหลือมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ วางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและมีวินัย การระมัดระวังในการใช้ทรัพยากรและของใช้ส่วนรวม
ในชีวิตประจ้าวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และน้าทรัพยากรที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมธนาคาร
ขยะของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 

สร้างของเล่นหรือของใช้ น้าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาสร้างส่ิงประดิษฐ์อย่างง่าย บอกประโยชน์ของการน้า
วัสดุที่ใ ช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่วมกันท้างานเป็นทีม เลือกและใช้เครื่องมือ
พื นฐานทางวิทยาศาสตร์ ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวันตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย  ส่ือสารความ
เข้าใจเก่ียวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กที่สังเกตได้จากการท้ากิจกรรมตามภาระงาน
ของทีมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ้าวันผ่านส่ือและภาษาที่เหมาะสม โดยการล้าดับขั นตอนการ
ท้างาน และการแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจ้าวันอย่างมีขั นตอน ใช้ภาพ  สัญลักษณ์  หรือข้อความ  การ
เขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล้าดับค้าส่ัง ผ่านการใช้บัตรค้าส่ัง ระบุเหตุผลที่น้าไปสู่ค้าตอบ ด้วยความมุง่มัน่ ทา้
ทาย และสนุกในการแก้ปัญหาให้ส้าเร็จ 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้น สร้าง จัดหมวดหมู่ จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์เขาใจประโยชนและโทษของส่ือที่มีตอตนเองและผู้อ่ืน สามารถติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ้าวันได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจชนิดของ ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล รอบตัว รู้จักใช้วิจารณญาณ
ในการเลือกวิธีและจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัล ผลที่เกิดขึ นจากการเลือกใช้ส่ือ สารสนเทศ  
และดิจิทัลต่อตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองจากการเลือกใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัล รู้และเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล อย่างง่ายๆ รู้ประโยชน์และโทษที่ได้รับของส่ือ สารสนเทศ 
และดิจิทัลต่อตนเอง สามารถปฏิบัติโดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์และโทษของส่ือ  สารสนเทศและดิจิทัล 
อย่างง่ายๆ สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศอย่างง่ายๆ ที่เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและครอบครัว  

ส้ารวจต้าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆ ที่ปรากฏในแผนที่ แผนผัง รูปถ่าย ลูกโลก 
ค้นหาพื นที่ของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว จากแผนที่จังหวัดกาญจนบุรี ยกตัวอย่างประเภทของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ความส้าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ น ที่ปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรยีน 
เรียนรู้ ตั งค้าถามและสร้างค้าอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ นและตกของดวงอาทิตย์ 
และเช่ือมโยงส่ิงที่ได้จากการสังเกตทิศทางในการขึ นและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน ฤดูกาลกับการด้าเนิน
ชีวิตของคนในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว รับผิดชอบตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ 
เพื่อน้าไปสู่การสร้างค้าอธิบายการเกิดลม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และลงข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้โดยมีการ
เลือกส่ือที่ใช้ในการส่ือสารให้เหมาะสม ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมที่มีต่อโรงเรียนและการ
รักษาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ประยุกต์ใช้แผนผังโรงเรียน เพื่อจัดระเบียบ ดูแลส่ิงแวดล้อมบริเวณเขต ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ วางแผนการปฏิบัติตน เพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย
อย่างน้อย 2 ข้อ โดยอาศัยความรู้เก่ียวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน และอยู่
ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
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ผลลัพธ์ชั นปี 
 1. การท้ารายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย และระบุผลดี-ผลเสียของการออม การน้าเงินที่เหลือมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ อย่างเหมาะสมและมีวินัย 

2. การระมัดระวังในการใช้ทรัพยากรและของใช้ส่วนรวมในชีวิตประจ้าวันอย่างประหยัด และน้า
ทรัพยากรที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและ
โรงเรียน 

3. ส้ารวจต้าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆ ที่ปรากฏในแผนที่ แผนผัง รูปถ่าย ลูกโลก 
ค้นหาพื นที่ของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวจากแผนที่จังหวัดกาญจนบุรี ยกตัวอย่างประเภทของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ความส้าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ นที่ปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
เรียนรู้ฤดูกาลกับการด้าเนินชีวิตของคนในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมที่
มีต่อโรงเรียนและการรักษาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ประยุกต์ใช้แผนผังโรงเรียน เพื่อจัดระเบียบ ดูแล
ส่ิงแวดล้อมบริเวณเขตรับผิดชอบของตนเองในโรงเรียน ตระหนักถึงเหตุและผลของการกระท้าของตนเองที่
ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
 4. มีความรู้ความเข้าใจชนิดของ ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล รอบตัว รู้จักเลือกวิธีและจัดการเวลาในการใช้
ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัล ผลที่เกิดขึ นจากการเลือกใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัลต่อตนเองมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองจากการเลือกใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัล 
 5. มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล อย่างง่ายๆรู้ประโยชน์และ
โทษที่ได้รับของส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลต่อตนเองสามารถปฏิบัติโดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์และโทษ
ของส่ือ  สารสนเทศและดิจิทัล อย่างง่ายๆ สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศอย่างง่ายๆที่เกิดประโยชน์ ต่อ
ตนเองและครอบครัวเช่ือโดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์และโทษอย่างง่ายๆของส่ือ  สารสนเทศและดิจิทัล  
 6. ตั งค้าถามและสร้างค้าอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ นและตกของดวงอาทิตย์ 
และเช่ือมโยงส่ิงที่ได้จากการสังเกตทิศทางในการขึ นและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
และลงข้อสรุป 
 7. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ  เพื่อน้าไปสู่การสรา้งคา้อธบิาย
การเกิดลม จากข้อมูลที่รวบรวมได้โดยมีการเลือกส่ือที่ใช้ในการส่ือสารให้เหมาะสมกับบุคคล  
 8. วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัยอย่างน้อย 2 ข้อ 
โดยอาศัยความรู้เก่ียวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 
 9. ส่ือสารความเข้าใจเก่ียวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กที่สังเกตได้จากการท้า
กิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวันผ่านส่ือและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย  
 10. การล้าดับขั นตอนการท้างาน และการแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจ้าวันอย่างมีขั นตอน โดยใช้
ภาพ  สัญลักษณ์  หรือข้อความ  การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล้าดับค้าส่ังโดยใช้บัตรค้าส่ัง ระบุเหตุผลที่
น้าไปสู่ค้าตอบ ด้วยความมุ่งมั่นและสนุกในการแก้ปัญหาให้ส้าเร็จ 
 11. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือแหล่งเรียนรู้ในการสร้าง จัดหมวดหมู่  ค้นหา  จัดเก็บ  เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์เขาใจประโยชนและโทษของส่ือที่มีตอตนเองและผู้อ่ืน สามารถติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ้าวันได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
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 12. สร้างของเล่นหรือของใช้ น้าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาสร้างส่ิงประดิษฐ์อย่างง่าย บอกประโยชน์ของการ
น้าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่วมกันท้างานเป็นทีม เลือกและใช้ส่ิง ของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวันตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 
 
สมรรถนะหลัก 
 1. การจัดการตนเอง 
 2. การคิดขั นสูง 
 3. การส่ือสาร 
 4. การรวมพลังท้างานเป็นทีม 
 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ค้าอธิบายรายวิชาบูรณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา+วิทยาศาสตร์   วิชา นวัตกรน้อยร้อยความส้าเรจ็ 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 3                                                  เวลา  80   ช่ัวโมง 

 
วางแผนการใช้จ่าย ระบุความต้องการและความจ้าเป็นในการใช้จ่ายของตนเอง สามารถน้าความรูไ้ป

ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ้าวัน โดยใช้วิธีการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมและมีวนัิย รวมทั ง
การระมัดระวังในใช้ทรัพยากรและของใช้ส่วนรวมในชีวิตประจ้าวันอย่างประหยัด และน้าทรัพยากรที่เหลือมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ประหยัด คุ้มค่า พอเพียง โดยตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัว
และได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ของโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว  
 สร้างของเล่นหรือของใช้รวมทั งวัตถุที่ประกอบขึ นจากชิ นส่วนย่อยๆ ซ่ึงสามารถแยกออกจากกันได้และ
ประกอบกันเป็นวัตถุชิ นใหม่ได้ เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่วมกันท้างานเป็นทีม ตัดสินใจ เลือกและใช้
ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวันตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย ส่ือสารความเข้าใจ เก่ียวกับแรง ผลของ
แรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และการดึงดูดของแม่เหล็กที่สังเกตได้จากการท้ากิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ้าวันผ่านส่ือและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่ายเลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดย
พิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล และมีส่วนร่วมในการท้างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงและสมบัติของวัสดุเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้
อย่างง่าย นอกจากนี ยังออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจ้าวัน และการล้าดับขั นตอนในการ
แก้ปัญหา โดยใช้ภาพ  สัญลักษณ์  หรือข้อความ  การเขียนโปรแกรม การสร้างล้าดับค้าส่ังโดยใช้บัตรค้าส่ัง 
ระบุเหตุผลที่น้าไปสู่ค้าตอบ ด้วยความมุ่งมั่น ลงมือแกปญหาจากสถานการณใกลตัว หรือส่ิงแวดลอมใน
บริเวณบาน โรงเรียน หรือชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว ตามแนวทางที่ออกแบบไว้ และเห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่
สนุกและท้าทาย 
 ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และน้าเสนอข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีตาม
วัตถุประสงค์อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตและติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ้าวันได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย น้าไปสู้การสร้างสรรค์ผลงานสู่การเป็นนวัตกรน้อย มีความรู้ความเข้าใจชนิดของ ส่ือ 
สารสนเทศ และดิจิทัล ใกล้ตัวรู้จักเลือกวิธีและจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัล  เข้าใจผลที่
เกิดขึ นจากการเลือกใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัลต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อ
ผู้อ่ืนจากการเลือกใช้ส่ือ รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล ประโยชน์และโทษที่
ได้รับของส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลต่อตนเองและครอบครัว สามารถปฏิบัติโดยเข้าใจ สร้างและส่งต่อข้อมูล
สารสนเทศที่เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและครอบครัว 
 ส้ารวจแผนผัง อาคารสถานที่ ของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ระบุต้าแหน่งที่ตั ง สถานที่ส้าคัญในชุมชน
บ้านห้วยน ้าขาว เช่น อนามัย ตลาด วัด เป็นต้น อธิบายลักษณะภูมิประเทศแบบที่สูง (เทือกเขาตะนาวศรี)  
ภูมิอากาศที่มีผลต่อการด้าเนินชีวิต ของคนในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในการด้าเนินชีวิต และประกอบอาชีพในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว เช่น อาชีพสานเข่งจากต้นไผ่ บอก
ความแตกต่างระหว่างชุมชนเมืองกาญจนบุรี กับชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว เช่น ส่ิงปลูกสร้าง การใช้ที่ดิน การ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น ยกตัวอย่างสาเหตุการเกิดมลพิษในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาวจากการกระท้าของมนุษย์
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมที่มีต่อชุมชน การดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชนที่สามารถท้าได้ด้วย
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ตนเอง เช่น เก็บขยะ ไม่เผาใบไม้แห้งเล่นในฤดูแล้ง เป็นต้น ตระหนักถึงเหตุและผลของการกระท้าของตนเอง
และคนในชุมชนที่มีต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน ตั งค้าถามและสร้างค้าอธบิาย
การเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน แบบรูปเส้นทางการขึ นและตก ของดวงอาทิตย์ และการก้าหนดทิศ 
ท่ามกลางการอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นทิศตะวันตกของประเทศ ความส้าคัญของดวงอาทิตย์และประโยชน์ของ
ดวงอาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต โดยร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเช่ือมโยงส่ิงที่ได้จากการสังเกต วิเคราะห์
ข้อมูลและลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรูเ้รื่องการก้าหนดทิศในการก้าหนด ต้าแหน่ง ทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ 
รับผิดชอบตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง  ๆ  เพื่อน้าไปสู่การสร้างค้าอธิบายการเกิด
ลม น้าเสนอเก่ียวกับประโยชน์และโทษของลมต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวมได้โดยมีการ
เลือกส่ือ ที่ใช้ในการส่ือสารให้เหมาะสมกับบุคคล วางแผนการปฏิบัติตนและเรียนรู้ที่จะปรับตัว เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยจากวาตภัย อุทกภัยและภัยธรรมชาติอ่ืนๆ อย่างน้อย 5 ข้อ โดยอาศัยความรู้เก่ียวกับลักษณะของภัย
ธรรมชาติในท้องถ่ินที่พบบ่อย เช่น การเกิดไฟป่า น ้าป่าไหลหลาก หรือภัยธรรมชาติที่พบได้ในท้องถ่ิน 

  
ผลลัพธ์ชั นปี 
 1. ระบุความต้องการและความจ้าเป็นในการใช้จ่ายของตนเอง สามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ้าวัน โดยใช้วิธีการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมและมีวินัย 

2. การระมัดระวังในใช้ทรัพยากรและของใช้ส่วนรวมในชีวิตประจ้าวันอย่างประหยัด และน้า
ทรัพยากรที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น้าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ้าวันโดยใช้วิธีการของหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประหยัด โดยตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน  
 3. ส้ารวจแผนผังอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ระบุต้าแหน่งที่ตั งสถานที่ส้าคัญในชุมชน
บ้านห้วยน ้าขาว เช่น อนามัย ตลาด วัด เป็นต้น อธิบายลักษณะภูมิประเทศแบบที่สูง (เทือกเขาตะนาวศรี)  
ภูมิอากาศที่มีผลต่อการด้าเนินชีวิตของคนในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในการด้าเนินชีวิตและประกอบอาชีพในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว เช่น อาชีพสานเข่งจากต้นไผ่ บอก
ความแตกต่างระหว่างชุมชนเมืองกาญจนบุรีกับชุมชนบ้านห้วยน ้าขาว เช่น ส่ิงปลูกสร้าง การใช้ที่ดิน การ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น ยกตัวอย่างสาเหตุการเกิดมลพิษในชุมชนบ้านห้วยน ้าขาวจากการกระท้าของมนุษย์
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมที่มีต่อชุมชน การดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชนที่สามารถท้าได้ด้วย
ตนเอง เช่น เก็บขยะ ไม่เผาใบไม้แห้งเล่นในฤดูแล้ง เป็นต้น ตระหนักถึงเหตุและผลของการกระท้าของตนเอง
และคนในชุมชนที่มีต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน 
 4. มีความรู้ความเข้าใจชนิดของ ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล ใกล้ตัวรู้จักเลือกวิธีและจัดการเวลาในการใช้ส่ือ 
สารสนเทศ  และดิจิทัล ผลที่เกิดขึ นจากการเลือกใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัลต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนจากการเลือกใช้ส่ือ สารสนเทศ  และดิจิทัล 
 5. มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล อย่ างง่ายๆรู้ประโยชน์และ
โทษที่ได้รับของส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล ต่อตนเองและครอบครัว สามารถปฏิบัติโดยเข้าใจวัตถุประสงค์ 
ประโยชน์และโทษของส่ือ  สารสนเทศและดิจิทัล  สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศที่เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง
และครอบครัวเช่ือโดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์และโทษของส่ือ  สารสนเทศและดิจิทัล 

6. ตั งค้าถามและสร้างค้าอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน แบบรูปเส้นทางการขึ นและ
ตก ของดวงอาทิตย์ และการก้าหนดทิศ ความส้าคัญของดวงอาทิตย์และประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต 
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โดยร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเช่ือมโยงส่ิงที่ได้จากการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการก้าหนดทิศในการก้าหนด ต้าแหน่งหรือทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ 

7. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง  ๆ  เพื่อน้าไปสู่การสร้างอธบิาย
การเกิดลม น้าเสนอเก่ียวกับประโยชน์และโทษของลมต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวมได้โดยมี
การเลือกส่ือที่ใช้ในการส่ือสารให้เหมาะสมกับบุคคล 

8. วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัย อุทกภัยและภัยธรรมชาติ
อ่ืนๆ อย่างน้อย 5 ข้อโดยอาศัยความรู้เก่ียวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 
 9. ส่ือสารความเข้าใจเก่ียวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และการดึงดูดของแม่เหล็กที่สังเกตได้
จากการท้ากิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวันผ่านส่ือและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
เลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล และมีส่วนรว่ม
ในการท้างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงและสมบตัิ
ของวัสดุเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย 
 10. การแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจ้าวัน และการล้าดับ ขั นตอนในการแก้ปัญหา โดยใช้ภาพ  
สัญลักษณ์  หรือข้อความ  การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล้าดับค้าส่ังโดยใช้บัตรค้าส่ัง ระบุเหตุผลที่น้าไปสู่
ค้าตอบ ด้วยความมุ่งมั่น เห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทาย 
 11. ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และน้าเสนอข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีตาม
วัตถุประสงค์อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตและติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ้าวันได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
 12. สร้างของเล่นหรือของใช้รวมทั งวัตถุที่ประกอบขึ นจากชิ นส่วนย่อยๆ ซ่ึงสามารถแยกออกจากกันได้
และประกอบกันเป็นวัตถุชิ นใหม่ได้ เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่วมกันท้างานเป็นทีม เลือกและใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวันตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 
  
สมรรถนะหลัก 
 1. การจัดการตนเอง 
 2. การคิดขั นสูง 
 3. การส่ือสาร 
 4. การรวมพลังท้างานเป็นทีม 
 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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11. การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินการเรียนรู้ 
  
 การน้าหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานสู่การปฏิบัตินั น ต้องด้าเนินงานควบคู่กันระหว่างการเรียน การ
สอนและการประเมินการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการการประเมินการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการ
เรียนรู้ยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ (Objective) ที่น้าไปสู่การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ (Learning) หรือการเรียนการสอน (Instruction) และการประเมินการเรียนรู้ (Assessment) 
 11.1 การจัดการเรียนรู้  
   หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานเป็นหลักสูตรที่ใช้สมรรถนะเป็นองค์ประกอบหลักในการ
ก้าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ การน้าสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้เป็นการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการ
พิจารณาสมรรถนะหลักที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน และวิเคราะห์สมรรถนะเฉพาะของศาสตร์เพื่อ
น้ามาผสมผสานกับสมรรถนะหลัก แล้วก้าหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั น 
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้จึงเป็นกลไกส้าคัญในการช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุ ทั งสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก นอกจากนี  ในการจัดการเรียนรู้นั นผู้สอนต้องออกแบบ
กระบวนการที่ช่วยปลูกฝังเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถนะ ซ่ึงครอบคลุมทั งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   การจัดการเรียนรู้เน้นที่การน้าความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะมาประยุกต์ใช้ในการท้างาน
การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต ผู้สอนต้องบูรณาการความรู้สหวิทยาการ (Multidisciplinary) และจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นให้ความส้าคัญกับผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและ 
คุณลักษณะที่จ้าเป็นและเพียงพอเพื่อน้ามาสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการคิด ลงมือท้า สะท้อนคิด เน้นการปฏิบัติ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน เช่ือมโยงกับประสบการณ์ของ
ผู้เรียน 
   การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 
.... ยึดหลักการที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถประสบความส้า เร็จได้ตามความถนัด ความชอบและศักยภาพใน
รูปแบบของตนเอง การจัดการเรียนรู้จึงต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่เอื อให้ผู้เรียนค้นหา
ตัวเองเพื่อเลือกเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathways) ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน (Different 
Instruction) มีความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( Individual Support) 
ค้านึงถึงจังหวะในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Self-Pacing) สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ชุมชนแวดล้อม และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 
   การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนก้ากับการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้ดังนั น การออกแบบการเรียนรู้ต้องผสานกันไปกับการประเมิน โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลว่ามี
ความสามารถ ความสนใจส่ิงใด เพื่อน้าไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนแต่ละบุคคล ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินตนเองและผู้อ่ืนประเมนิทั งใน
ขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมและหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม น้าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูข้องตนรวมทั ง
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการบนเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองในระยะเวลาที่
แตกต่างกันตามความจ้าเป็นของแต่ละคน เพื่อเอื อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพสู่ระดับ
ความสามารถที่สูงขึ น 
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   ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสมรรถนะ การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ต้ องเช่ือมโยงกับความเป็นจริง มีความร่วมสมัย 
หลากหลายยืดหยุ่น และอิงบริบทของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในสถานการณ์
จริงหรือเสมือนจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ โดยทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ อาจหมายรวมถึงการ
รวบรวมแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพทั งในสถานศึกษาและในชุมชน 
   การเลือกใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 
และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้รายบุคคล สอดคล้องกับจังหวะการเรียนรู้ 
และเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้ส่ือและทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผู้เรียนควรเป็นไปเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน ตลอดจนเอื อให้ผู้สอนสามารถใช้
ส่ือในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่สมรรถนะขั นถัดไป และแตกต่างไป  
ตามความจ้าเป็นแต่ละคน 
 11.2 การวัดและประเมินการเรียนรู้ 
   การประเมินการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
ตั งอยู่บนหลักการที่ส้าคัญว่า การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย สร้างแรงจูงใจ และ
ส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถด้าเนินการได้ตลอดเวลา ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความเก่ียวข้อง
เช่ือมโยง และน้าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ การประเมินเป็นประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เป็นบวกส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสดงออกถึง การพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่ก้าหนดเป็นการวัดอิง
เกณฑ์ ประเมิน ความก้าวหน้าตามอัตราตนเองเมื่อผู้เรียนพร้อม ผู้เรียนได้รับทราบเกณฑ์การประเมินและ
ข้อมูลพัฒนาการของ ตนเองที่ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนสามารถเล่ือน
ระดับการพัฒนาได้ (Advancement) หากแสดงถึงหลักฐาน หรือร่องรอยการปฏิบัติ (Evidence) ที่บ่งบอก
ความช้านาญ (Mastery) ของผู้เรียน หากไม่ผ่านผู้เรียนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อพัฒนาสู่
ระดับสมรรถนะขั นถัดไป  
   การประเมินบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการประเมินเน้นการรวบรวม
หลักฐาน การเรียนรู้เพื่อให้ได้สารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาการของผู้เรียนทั งในด้านสมรรถนะเฉพาะและ
สมรรถนะหลัก เพื่อใช้ ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด้าเนินการทั งการ
ประเมินเพื่อพัฒนา  และการประเมินเพื่อสรุปผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัยและความ
ต้องการจ้าเป็นของผู้เรียน และธรรมชาติของศาสตร์ 
   การประเมินเพื่อพัฒนาเป็นจุดเน้นหลักของหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีบทบาทส้าคัญ  ใน
การขับเคล่ือนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในระหว่างการจัดการเรียนรู้ การประเมินเพื่อพัฒนา  ให้
ความส้าคัญกับสมรรถนะเฉพาะซ่ึงครอบคลุมความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ และสมรรถนะหลัก  ซ่ึง
เน้นกระบวนการผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากหลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมิน  เพื่อ
พัฒนาควรด้าเนินการระหว่างการจัดการเรียนรู้เป็นระยะ ซ่ึงเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้  และให้
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมและชี แนะการเรียนรู้ในล้าดับต่อไป  และ
วางแผนเป้าหมายและเส้นทางการเรียนรู้ในอนาคต ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพื่อน เพื่อ
พัฒนาทักษะในการก้าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ รวมทั ง  เพือ่เพิม่
แรงจูงใจและก้ากับการเรียนรู้ของตนเอง  
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   การประเมินเพื่อสรุปผลเป็นการพิจารณาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักเพื่อท้าการ
ตัดสินใจ ในหลายลักษณะ ทั งการตัดสินผลการเรียน การเล่ือนชั น และการจบการศึกษา การประเมินสรุปผล
พิจารณา หลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมินสรุปผลสมรรถนะเฉพาะประเมินผ่านผลลัพธ์การ
เรียนรู้ เมื่อผู้เรียนพร้อม หรือเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ส่วนการประเมินสมรรถนะหลักประเมินเมื่อจบปี
การศึกษา เพื่อสะท้อนภาพการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตลอดแนว 
 11.3 การตัดสินผลการเรียน 
   การตัดสินผลการเรียน ด้าเนินการใน 2 ส่วน ดังนี  
   ส่วนที่ 1 ตัดสินผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยก้าหนดเป็นระดับผลการเรียนซ่ึง
สะท้อนถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ก้าหนดเป็นระบบสัญลักษณ์ ระบบตัวอักษร หรือค้า
ส้าคัญอ่ืนที่สถานศึกษาก้าหนด ซ่ึงพิจารณาจากข้อมูล หรือหลักฐานที่เป็นผลจากการเรียนรู้  
   ส่วนที่ 2 ตัดสินผลการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน ตามระดับความสามารถที่ส่วนกลาง
ก้าหนด(ระดับต้น ก้าลังพัฒนา สามารถ และเหนือความคาดหวัง) ซ่ึงพิจารณาจากข้อมูล หรือหลักฐานที่เป็น
ผลจากการเรียนรู้ กรณีที่ สถานศึกษาก้าหนดสมรรถนะเพิ่มเติม ให้สถานศึกษาก้าหนดเกณฑ์ระดับ
ความสามารถให้สอดคล้องกับแนวทางที่ส่วนกลางก้าหนดด้วย 
   ในเบื องต้นมีแนวทางการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนไว้เป็น 4 แนวทาง ดังนี  

รายการ 

แนวทางท่ี 1 แนวทางท่ี 2 แนวทางท่ี 3 แนวทางท่ี 4 
ประเมิน 

เมื่อจบชั นปี 
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เม่ือจบช่วงชั น 
(ป.3 ในฐานะ 
จบช่วงชั น) 

ประเมิน 
เมื่อจบชั นปี 
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เม่ือจบช่วงชั น 
(ป.3 ในฐานะ 
จบช่วงชั น) 

ประเมิน 
เมื่อจบชั นปี 
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เม่ือจบช่วงชั น 
(ป.3 ในฐานะ 
จบช่วงชั น) 

ประเมิน 
เมื่อจบชั นปี 
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เม่ือจบช่วงชั น 
(ป.3 ในฐานะ 
จบช่วงชั น) 

สมรรถนะ 
เฉพาะ 

(ในสาระ 
การเรียนรู้) 

        

สมรรถนะ
หลัก 

6 ด้าน 

  
ท้ากิจกรรม 
ประเมิน 
สมรรถนะ 
รวบยอด 
โดยเทียบ 
กับเกณฑ์ 

จาก 
ส่วนกลาง 

  
โดย

วิเคราะห์ 
จาก 

สมรรถนะ 
เฉพาะ 

เทียบกับ 
เกณฑ์ 
จาก 

ส่วนกลาง 

 
โดย

วิเคราะห์ 
จาก 

สมรรถนะ 
เฉพาะ 

เทียบกับ 
เกณฑ์ 
จาก 

ส่วนกลาง 

 
ท้ากิจกรรม 
ประเมิน 
สมรรถนะ 
รวบยอด 

โดยเทียบกบั 
เกณฑ์จาก 
ส่วนกลาง 

 
ท้ากิจกรรม 
ประเมิน 
สมรรถนะ 
รวบยอด 

โดยเทียบกบั 
เกณฑ์จาก 
ส่วนกลาง 

 
ท้ากิจกรรม 
ประเมิน 
สมรรถนะ 
รวบยอด 

โดยเทียบกบั 
เกณฑ์จาก 
ส่วนกลาง 

 
 11.4 การรายงานผลการพัฒนาและการเลื่อนชั น 
    11.4.1 การรายงานผลการพัฒนา 
    1) การรายงานผลการเรียนรู้ในระหว่างชั นปีและเมื่อจบช่วงชั นให้อิงสมรรถนะ โดย
มีองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนบรรลุ และสรุปผลระดับ
สมรรถนะหลักที่ผู้เรียนบรรลุ 
     2) หากผู้เรียนย้ายสถานศึกษาระหว่างการศึกษาภายในชั นปี สถานศึกษาด้าเนินการ
สรุปรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและผลการเรียนรู้ที่บรรลุในช่วงเวลานั น  
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   11.4.2 การเลื่อนชั น  
    การเล่ือนชั นของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเล่ือนชั นระหว่างชั นปี และ 
การเล่ือนชั นเมื่อจบช่วงชั น  
    1) การเล่ือนชั นระหว่างชั นปีเป็นการประเมินเพื่อจัดท้าข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ในระหว่างการศึกษา หรือชั นปีที่ 1 - 2 ของแต่ละช่วงชั น ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือน
ชั น หากมีผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก้าหนดในรายวิชาที่เรียน ถ้าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่้า 
หรือไม่เป็นไป ตามระดับที่คาดหวังที่สถานศึกษาก้าหนด สถานศึกษาสามารถให้ผู้เรียนเล่ือนระดับชั นปไีด ้โดย
จัดกิจกรรม หรือ ระบบสนับสนุนอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้
ตามที่หลักสูตร สถานศึกษาก้าหนด  
    2) การเล่ือนชั นเมื่อจบช่วงชั น (จากช่วงชั นที่ 1 ไปช่วงชั นที่ 2) เป็นการตัดสินผล
การเรียนรู้ ในภาพรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการเล่ือนชั นระหว่างช่วงชั น เมื่อจบการศึกษาหรือชั นปีสุดท้ายของ
ช่วงชั นที่ 1 และ ช่วงชั นที่ 2 การเล่ือนระหว่างช่วงชั นสามารถด้าเนินการได้เมื่อผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษา ก้าหนดและมีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ที่ส่วนกลางก้าหนด  
    3) เกณฑ์การเล่ือนชั น ทั งการเล่ือนระหว่างชั นปีและเล่ือนเมื่อจบช่วงชั นให้เป็นไป 
ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก้าหนด ซ่ึงต้องสะท้อนสมรรถนะและหรือคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร  
ทั งนี ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเล่ือนชั น โดย  
     3.1) เกณฑ์การเล่ือนชั นระหว่างชั นปี: ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนชั นเมื่อมี
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด ซ่ึงระบุความสามารถส้าคัญที่ ผู้เรียนพึงมี ( Minimum 
Requirement)  
     3.2) เกณฑ์การเล่ือนชั นเมื่อจบช่วงชั น ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช่วงชั น 
เมื่อบรรลุ ครบทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด และมีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ที่
ส่วนกลาง ก้าหนด ทั งนี  เกณฑ์ที่ส่วนกลางก้าหนดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษาน้าไปใช้เป็นเกณฑ์  
เปรียบเทียบในการก้าหนดเกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนด้วย 
 11.5 การจบการศึกษา 
    การจบการศึกษาของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา มีรายละเอียดดังนี  
   11.5.1 เกณฑ์การจบการศึกษา ผู้เรียนจบการศึกษาได้เมื่อ 
    1) มีผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด  
     2) มีผลการพัฒนาสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ที่ส่วนกลางก้าหนด โดยมีสมรรถนะ
หลักอย่างน้อย 2 สมรรถนะ อยู่ในระดับ “สามารถ” ขึ นไป 
     ทั งนี  สถานศึกษาสามารถก้าหนดเกณฑ์การจบการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั งก้าหนด
เกณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
   11.5.2 สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา 
   11.5.3 หลักฐานการจบการศึกษาจากสถานศึกษาให้อิงสมรรถนะ โดยมีองค์ประกอบอย่าง
น้อย 2 ส่วน ได้แก่ ผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบระดับการศึกษา และระดับสมรรถนะหลัก  
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

 
 
 

ค้าสั่งโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
ที่  ๑๙ /  ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

.............................................................................................................................................................. 
 ตามที่โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว เป็นโรงเรียนน้าร่องพื นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้า
ร่วมทดลองใช้กรอบหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สู่กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ฐานสมรรถนะ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวจึงด้าเนินการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา ตาม 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนและห้องเรียนนั น เพื่อให้ตรงกับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาสมรรถนะให้รองรับและทัน
กับการเปล่ียนแปลง ตอบสนองความจ้าเป็นและความต้องการของประเทศทั งในปัจจุบันและอนาคต 
          เพื่อให้การด้าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน
พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงอาศัย
อ้านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๑) – (๖) และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) – (๖) แต่งตั ง
คณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา และเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ส้าหรับโรงเรียนน้าร่องการทดลองใช้(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน
พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา ในพื นที่นวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ ดังต่อไปนี  

๑. คณะกรรมการอ้านวยการ 
 ๑.๑   นายโชค เอียดช่วย  ผู้อ้านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๑.๒   นายประยูร อนันต๊ะ รองผู้อ้านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓   นางกัลยา บัวศรี  หัวหน้างานวิชาการช่วงชั นปฐมวัย   กรรมการ 

๑.๔   นางสาวอัญชลี นุชนารถ หัวหน้างานวิชาการช่วงชั นที่ ๑   กรรมการ 
๑.๕   นางสาวณัฐธรา จันทร์ทอง หัวหน้างานวิชาการช่วงชั นที่ ๓   กรรมการ  
๑.๖   นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว หัวหน้างานบริหารวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    

๑. วางแผนด้าเนินงานวิชาการ และแนวทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา  
ผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช .... ระดับ
ประถมศึกษา 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้การวัดผลและประเมินผลและการแนะแนวใหเ้ป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด้าเนินการของ
หลักสูตร 

๓. ประสานความรว่มมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมคีุณภาพ 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

๔. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรใหแ้ก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่ 
เก่ียวข้องและน้าข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณา เพื่อการปรับปรงุ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบรหิารหลักสูตรของสถานศกึษา 

๒. คณะกรรมการจัดทา้หลักสูตร 
ชั น ป.๑  

๑. นางสาวชลธิดา ข้านิล      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอรอนงค์ ชูธัญญะ       กรรมการ 
๓. นายส้าอาง ทองโสภา       กรรมการ 
๔. นางสาวนันทิกานต์ ปานจรูญรัตน์      กรรมการ 
๕. นางสาวอภิชญา สระแก้ว       กรรมการ 
๖. นางสาวอัญชลี นุชนารถ     กรรมการและเลขานุการ 

ชั น ป.๒ 
๑. นางสมาพร พุ่มเทียน      ประธานกรรมการ 
๒. นางวนิดา ก้อนอินทร์       กรรมการ 
๓. นางกัลยา บัวศรี        กรรมการ 
๔. นายวรวุฒิ เผือกผล       กรรมการ 
๕. นางสาวอภิญญา ไชยสิทธิ์       กรรมการ 
๖. นางสาวบัณณัฐวดี ทัพซ้าย      กรรมการ 
๗. นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

ชั น ป.๓ 
๑. นายพุทธาคม จันทรวิจิตร      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววรรณน์ลีย์ พวงแก้ว      กรรมการ 
๓. นางสาวชญานิศ ชูช่ืน       กรรมการ 
๔. นางสาวศุภวรรณ อัคคีเดช      กรรมการ 
๕. นางสาวสุพัตรา ชามนตรี       กรรมการ 
๖. นางสุภัสรีญา เสต       กรรมการ 
๗. นายพงศกร เอียดช่วย       กรรมการ 
๘. นางสาวณัฐธรา จันทร์ทอง    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ และจัดท้าคา้อธิบายรายวิชา ให้เป็นไปตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตร 

การศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับบรบิทและความต้องการของชุมชน 
๒. เข้าร่วมกระบวนการจัดทา้หลักสูตร ของโรงเรียน ให้เป็นไปตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตร  

การศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา ให้แล้วเสร็จโดยต่อเน่ือง  
๓. คณะกรรมการเข้ารบัการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางสาวอัญชลี นุชนารถ      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววรรณน์ลีย์ พวงแก้ว      กรรมการ 
๓. นางสาวศุภวรรณ อัคคีเดช      กรรมการ 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

๔. นางสมาพร พุ่มเทียน       กรรมการ 
๕. นายวรวุฒิ เผือกผล       กรรมการ 
๖. นายประยูร อนันต๊ะ      ดูแลภาพรวม 
๗. นายโชค เอียดช่วย      ผู้สังเกตการณ์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
๑. นางกัลยา บัวศรี       ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนันทิกานต์ ปานจรูญรัตน์      กรรมการ 
๓. นางสาวชลธิดา ข้านิล       กรรมการ 
๔. นางสาวอรอนงค์ ชูธัญญะ       กรรมการ 
๕. นายพงศกร เอียดช่วย       กรรมการ 
๖. นายประยูร อนันต๊ะ      ดูแลภาพรวม 
๗. นายโชค เอียดช่วย      ผู้สังเกตการณ์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๑. นางสาวณัฐธรา จันทร์ทอง     ประธานกรรมการ 
๒. นางวนิดา ก้อนอินทร์       กรรมการ 
๓. นางสาวสุพัตรา ชามนตรี       กรรมการ 
๔. นางสาวอภิชญา สระแก้ว       กรรมการ 
๕. นางสุภัสรีญา เสต       กรรมการ 
๖. นายประยูร อนันต๊ะ      ดูแลภาพรวม 
๗. นายโชค เอียดช่วย      ผู้สังเกตการณ์ 

กลุ่มบูรณาการข้ามกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
๑. นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว      ประธานกรรมการ 
๒. นายพุทธาคม จันทรวิจิตร      กรรมการ 
๓. นายส้าอาง ทองโสภา       กรรมการ 
๔. นางสาวชญานิศ ชูช่ืน       กรรมการ 
๕. นางสาวอภิญญา ไชยสิทธิ์      กรรมการ 
๖. นางสาวบัณณัฐวดี ทัพซ้าย      กรรมการ 
๗. นายประยูร อนันต๊ะ      ดูแลภาพรวม 
๘. นายโชค เอียดช่วย      ผู้สังเกตการณ์ 

มีหน้าที่ 
เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส้าหรับ

โรงเรียนน้าร่องการทดลองใช้(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา ใน
พื นที่นวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับ ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน โดยส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
ตามกลุ่มสาระฯที่จัดไว้ และน้าความรู้เก่ียวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายที่หลักสูตรสถานศึกษาก้าหนด มาใช้ในการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนา
ผู้เรียน ให้เป็นไปตามก้าหนดการของ สวก. ด้วยความเรียบร้อย 
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 

ทั งนี ให้คณะกรรมการที่ได้รบัการแตง่ตั งปฏิบัตหิน้าที ่ด้วยความตั งใจ เอาใจใส่เพื่อให้เกิดผลดีตอ่ทาง
ราชการต่อไป 
               ส่ัง  ณ  วันที่   ๑๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

 
( นายโชค เอียดช่วย ) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
 


