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ประกาศโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ 

เร่ือง การใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ พุทธศักราช ๒๕๖5 
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

ตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี  สพฐ. 1239/2560  
ส่ัง ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง      
พ.ศ. 2560) ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 30/2561 เรื่อง ให้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารการจัดการหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

ตามพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นให้พื้นท่ีการศึกษาทุกพื้นท่ีการศึกษาได้ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและสร้างเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในด้านทักษะการคิด ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
โดยในมาตรา 5 พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐานอื่น ๆ 2) การลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษา 3) การกระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงาน            
ทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่องในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นว่าเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาท่ีเน้นการกระจายอ านาจและเน้น
พื้นท่ีเป็นฐานในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท นับว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบการจัดการศึกษา 
ท้ังการจัดการศึกษาแนวใหม่การบริหารโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือนวัตกรรม 
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ จึงด าเนินการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสมรรถนะการเรียนรู้               
ท่ีได้ประกาศให้ใช้มาจัดท าในส่วนท่ีเป็นค าอธิบายรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว โดยใช้แนวทาง      
การก าหนดเนื้อหาแต่ละภาคเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
ฉบับปรับปรุง 2560 และกรอบสมรรถนะท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 

บัดนี้โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเรียบร้อยแล้วและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตร
โรงเรียนต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน  พ.ศ.๒๕๖5 
 
 

                                                                (ลงช่ือ) 
                             (นายสุเมธ  จันทร์เจือจุน) 
                                                                            ผู้อ านวยการสถานศึกษา                                
                                                                                       โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ มีมติเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งเกิดจากการร่วมมือ
ร่วมใจ ของคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เพื่อใช้ประกอบในแนวทาง        
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
เทศบาลทองผาภูมิ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา นักเรียน และส่วนรวมเป็นอย่างมาก 

 ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ขอขอบคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ท่ีได้ปรับปรุงสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ         
การเรียนรู้ โรงเรียนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา ๒๕๖5 เล่มนี้ ทุกท่าน 
 
 
 
 
 

           (นายเสวก สังขจันทร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ



ก 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ค าน า 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน              
ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด โครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์การวัดประเมินผล     
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะ     
การเรียนรู้ โรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  โดยได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
ตามกรอบสมรรถนะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา การใช้สมรรถนะการเรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะการเรียนรู้    
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มีสมรรถนะการเรียนรู้    
จ านวน 10 สมรรถนะการเรียนรู้ ดังนี้  

1) สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (Thai Language for Communication) 
2) สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
3) สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and      

Scientific Mind) 
4) สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (English for Communication) 
5) สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
6) สมรรถนะท่ี 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship) 
7) สมรรถนะท่ี 7 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher - Order Thinking Skills and 

Innovation) HOTS: Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking 
8) สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital 

Literacy : MIDL) 
9) สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork 

and Leadership) 
10)  สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรูท่ี้มีส านึกสากล (Active Citizen with Global 

Mindedness) 
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้ศึกษาสภาพปัญหาบริบทการจัดการศึกษาวางแผนการปรับปรุง

หลักสูตรรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมก าหนดเป้าหมายหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ ตามกรอบ
สมรรถนะการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้บรรลุตามเป้าหมายสมรรถนะท่ีโรงเรียนก าหนด จ านวน 8 สมรรถนะ        
การเรียนรู้ ดังนี้ 

1) สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (Thai Language for Communication) 
2) สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
3) สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and 

Scientific Mind) 
4) สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (English for Communication) 
5) สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 



ข 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

6) สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital 
Literacy : MIDL) 
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ตอนที่ 1 
สาระส าคญับรบิทสถานศึกษา 

 
1.1  ข้อมูลบริบทสถานศึกษา 
 

 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ จัดต้ังขึ้นโดย นายประเทศ บุญยงค์ ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรี               
ต าบลทองผาภูมิ ซึ่งเห็นถึงส าคัญของการศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา       
เป็นการรองรับความเจริญของสังคมตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชน  ซึ่งในท้องถิ่น                   
จึงได้จัดต้ัง โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิขึ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยสภาเทศบาลต าบลทองผาภูมิ      
ม ีมต ิเห ็นชอบให ้เทศบาลต าบลทองผาภูม ิ จ ัด ตั ้ง สถานศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย                
และระดับประถมศึกษา เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2552 จากนั้นได้ประกาศการจัดต้ัง
ครั้งแรก โดยใช้ช่ือว่า“โรงเรียนเทศบาลต าบลทองผาภูมิ” ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ”        
ณ วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2553 ขณะนั้นโรงเรียนต้ังอยู่  เลขท่ี 1 หมู่  1 ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ                  
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการจัดการศึกษาในระดับช้ันอนุบาล 1 – 2 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 มีจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน 119 คน โดยใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทองผาภูมิ และอาคาร
ศูนย์บริการท่องเท่ียวเทศบาลต าบลทองผาภูมิ เป็นอาคารเรียนช่ัวคราว 
 ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ในด้านวิชาการ เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยมี          
นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดเทศบาลต าบลทองผาภูมิ รักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา    
ซึ่งมีคณะครู ท้ังหมด 6 คน หญิง 4 คน และชาย 2 คน 
 ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้ย้ายสถานศึกษามาท่ีอาคารเรียนใหม่ ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 6
หมู ่1 ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผู้อ านวยการสถานศึกษา ดังนี้ 
 1.นางวรรณี เรืองโสภณ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
จนถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 2. นายสุเมธ จันทร์เจือจุน ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
ต้ังแต่ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน 
 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ มีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน และมีโครงสร้างการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ คู่คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
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1.2 วิสัยทัศน์สถานศึกษา 
 
 

“โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เป็นโรงเรียนแห่งคณุภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้     

คู่คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

 

1.3 พันธกิจสถานศึกษา 
 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และทักษะการ

ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมน าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
8. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณะชุมชน 
9. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
10. ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ใช้แนวทางในการพัฒนานักเรียนเช่นเดียวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร           
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด       
และลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ ความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด       
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญ     
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์      
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และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน า กระบวนการต่างๆ ไปในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม        
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม    
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม           
ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ    
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร        
การท างานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
1.4 สมรรถนะการเรียนรู้ 

 
 

1. สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (Thai Language for Communication)  
2. สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
3. สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and    

Scientific Mind) 
4. สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (English for Communication) 
5. สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
6. สมรรถนะท่ี 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship) 
7. สมรรถนะท่ี 7 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher - Order Thinking Skills and 

Innovation) HOTS: Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking 
8. สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital 

Literacy : MIDL) 
9. สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork and 

Leadership) 
10. สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล (Active Citizen with Global 

Mindedness) 
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1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ก าหนดคุณลักษณะพึงประสงค์ ดังนี้ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ตัวชี้วัด  ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
๑.๒ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. ซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด  ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 

๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ 
๓. มีวินัย 

ตัวชี้วัด  ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด  ๔.๑ ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนด้วย    

การเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้               
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๕. อยู่อย่างพอเพียง 
ตัวชี้วัด  ๕.๑ ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 

ตัวชี้วัด  ๖.๑ ต้ังใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน 
๖.๒ ท างานด้วย ความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

๗. รักความเป็นไทย 
ตัวชี้วัด  ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 

๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗.๓ อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัด  ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
๙. ค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุส่ิงท่ีพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยม    ท่ี
พึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้อย่าง
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบและมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า
ต้องการอะไรจะสอนอย่างไรและประเมินอย่างไรรวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและการทดสอบระดับชาติระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ
ดังกล่าวเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ี
มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
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1.6 คุณภาพผู้เรียน (แยกช้ัน/ระดับชั้น/ช่วงชั้น) 
 
คุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร มีเหตุมีผล สามารถน ากระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปใช้ในค้นคว้าหาความรู้ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
พัฒนาตนเองท้ังด้านร่างกายและจิตใจ เห็นคุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันในสังคมไทย      
และสังคมโลกอย่างสันติสุข เป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา รักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 
คุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร มีเหตุมีผล สามารถน ากระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้ างสร รค์ น าความรู้                    
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พัฒนาตนเองท้ังด้านร่างกายและจิตใจ สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพได้ เห็นคุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก      
อย่างสันติสุข เป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา รักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 
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1.7 การวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา 
 
 

บริบทของโรงเรียน ความส าเร็จของโรงเรียน 
การคาดการณ์อนาคตความส าเร็จ 

ของโรงเรียน 
1. ด้านกายภาพ/แหล่งเรียนรู้ 
    - โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีเป็น
ธรรมชาติ ร่มรื่น สวยงาม และมี
บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียน 
    - มีแหล่งเรียนรู้สนามกีฬา
หญ้าเทียม 
    - มีก าแพงคุณธรรมสร้างคนดี 
    - มีแหล่งเรียนรู้ต้นไม้พูดได้ 
    - มีแหล่งเรียนรู้ลานกิจกรรม    
Brain-based Learning: BBL 
    - มีแหล่งเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ 
    - มีแหล่งเรียนรู้สถานท่ี
ท่องเท่ียวอ าเภอทองผาภูมิ 
    - มีแหล่งเรียนรู้สวนบุษบันมาลี 
    - มีแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตร
พอเพียง 
    - มีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
    - มีแหล่งเรียนรู้เวทีมหัศจรรย์ 

1. ด้านกายภาพ/แหล่งเรียนรู้ 
    - รางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
 
 
 

1. ด้านกายภาพ/แหล่งเรียนรู้ 
    - โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพท้ังระบบ 
และเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

2. ด้านการบริหาร 
   - มีการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ และมีโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างชัดเจน 
   - มีนวัตกรรมในการ
บริหารงาน (TMS Model) 

2. ด้านการบริหาร 
    - รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
“โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral 
Development School: MDS)” 
ประจ าปี 2564 
    - รางวัล “โรงเรียนต้นแบบ
คุณธรรม ของศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิ
รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” 
ในโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและ
โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง พ.ศ.2564 

2. ด้านการบริหาร 
    - โรงเรียนมีการพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
    - เป็นท่ียอมรับจากทุกหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอก 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

บริบทของโรงเรียน ความส าเร็จของโรงเรียน 
การคาดการณ์อนาคตความส าเร็จ 

ของโรงเรียน 
    - รางวัล “นวัตกรรมวิธีปฏิบัติท่ีดี 
(Best Parctice)” ท่ีได้รับความนิยม
เป็นอับดับสูงสุดล าดับท่ี 2 
    - รางวัล “นวัตกรรมวิธีปฏิบัติท่ีดี 
(Best Parctice)” ท่ีมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้สูงสุดเป็นอันดับ 2 
    - รางวัล “นวัตกรรมวิธีปฏิบัติท่ีดี 
(Best Parctice)” ในระดับคุณภาพ 
“ดีเย่ียม” 
     - รางวัล “ดีเย่ียม” การจัดการ
ศึกษา ระดับปฐมวัย 
     - รางวัลกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลา โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ  
ด้าน Head ได้รับรางวัล ดี  และ 
ด้าน Hand ได้รับรางวัล ดีเย่ียม 
    - โครงงานระดับปฐมวัย ได้ผ่าน 
การคัดเลือกระดับภาคกลางไป 
ระดับประเทศ  
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ระดับภูมิภาค การประกวดเจ้าบ้าน
น้อยท่ีดีครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ระดับช้ันประถมศึกษา ภาคกลาง 

3. ด้านบุคลากร 
    - ผู้บริหารเป็นผู้น าทุกด้าน
ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม
การจัดการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
และต่อเนื่อง 

    - ครูมีความรู้ทางด้านวิชาการ 
มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 

มีการพัฒนาการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย และให้
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
อย่างเสมอภาค 

2. ด้านบุคลากร 
    - นายสุเมธ จันทร์เจือจุน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ท่ีได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรี
กาญจน์ศึกษา” เนื่องในงานวนัครู 
ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
     - ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับ
คัดเลือกเป็น “ครูดีศรีทองผาภูมิ” 
เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี ๖๖ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 
     - ครูผู้สอนได้รับรางวัล ครูดีศรี
ทองผาภูมิ” เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 
๖๖ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

2. ด้านบุคลากร 
    - ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชา 
    - ครูพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
    - ครูมีการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน และส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนใน
การสร้างนวัตกรรมท่ีได้จากการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

บริบทของโรงเรียน ความส าเร็จของโรงเรียน 
การคาดการณ์อนาคตความส าเร็จ 

ของโรงเรียน 
3. ด้านผู้เรียน 
    - ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  
เสมอภาค มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 

3. ด้านผู้เรียน 
    - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในการสอบระดับชาติ RT, NT 
และ O-NET ท่ีสูงขึ้น 
    - นักเรียนได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียน 
ท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมใน
ด้านการศึกษา 
 

3. ด้านผู้เรียน 
    - ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาด้าน
ความรู้ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิด
สร้างสรรค์ การส่ือสาร ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต รวมถึงเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงหลัก
คุณธรรมพื้นฐานและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
(คุณธรรม) คือ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีจิต
สาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
    - ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้ใน
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 

4. ด้านความร่วมมือจากองค์กร
ภายนอกและชุมชน 
    - มีส่วนร่วมสนับสนุนในการ
จัดการศึกษา 

4. ด้านความร่วมมือจากองค์กร
ภายนอกและชุมชน 
    - เป็นท่ียอมรับจากชุมชน
ภายนอก 
    - ได้รับความร่วมมือจากองค์กร 
ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็น
อย่างดี 

4. ด้านความร่วมมือจากองค์กรภายนอก
และชุมชน 
    - เครือข่ายทางการศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตอนที่ 2 
สาระการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

 
2.1 วิสัยทัศน์หลักสูตร (Curriculum Concept) 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะด้านการเรียนรู้นวัตกรรม สารสนเทศ ส่ือเทคโนโลยี ทักษะการส่ือสาร 
ทักษะชีวิตสู่ศตวรรษท่ี 21 มีความสมดุลทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 
2.2 สมรรถนะการเรียนรู้ของโรงเรียน (School Competency) 
 

 1. มีทักษะชีวิตสู่ศตวรรษท่ี 21       
 2. มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. มีความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 4. มีทักษะชีวิตและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

                        
 

         สมรรถนะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
     
 
 

สมรรถนะโรงเรียน 

สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ 

1.
 

ภา
ษา

ไท
ยเ

พือ่
กา

รส
ื่อส

าร
  

   
2.

 
คณิ

ตศ
าส
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ชีวิ
ตป

ระ
จ า

วัน
 

3.
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รส

ืบส
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งวิ

ทย
าศ
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ตร

แล
ะ 

   
 

จิต
วิท

ยา
 

4.
 ภ

าษ
าอ

ังก
ฤษ
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ื่อก
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สื่อ

สา
ร  

5.
 ท

ักษ
ะชี
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ะค
วา

มเ
จริ

ญ
แห

งต
น 

8.
 ก

าร
รู้เท
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รส
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ทศ
 แ
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ดิจ

ิทัล
 

9.
 ก

าร
ท า
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นแ

บบ
รว

มพ
ลัง

เป
็นท

ีม 
แล

ะ
มีภ

าว
ะผ

ู้น า
 

10
. ก

าร
เป

น็พ
ลเ

มือ
งท

ี่เข
้มแ

ข็ง
/ตื่

นรู้
ที่มี

ส า
นึก

สา
กล

 

1. มีทักษะชีวิตสู่ศตวรรษท่ี 21               

2. มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     

 
  

 
 

 

3. มีความเป็นพลเมืองดิจิทัล         
4. มีทักษะชีวิตและน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2.3 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ปีการศึกษา 25๖5 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน  

    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
     - วิทยาการค านวณ 

  100 
(20) 

100 
(20) 

100 
(20) 

120 
(๔๐) 

120 
(๔๐) 

120 
(๔๐) 

    สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 120 120 120 
    - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม  
      และการด าเนินชีวิต 
    - เศรษฐศาสตร์ 
    - ภูมิศาสตร์ 

(40) 
 

(40) 
 

(40) 
 

(80) 
 

(80) 
 

(80) 
 

    - ประวัติศาสตร์ (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ 20 20 20 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ 20 20 2๐ 40 40 40 
    ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม   80 80 80 80 80 80 

   หน้าท่ีพลเมือง  บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 
ส่งเสริมทักษะภาษาไทย ๔๐      

   ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ๔๐     
   ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ    ๔๐    

ท่องเท่ียวเอกลักษณ์คืนถิ่น    ๔๐   
ส่งเสริมทักษะสะเต็มศึกษา     ๔๐  
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

     40 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    - กิจกรรมแนะแนว 
    - กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
         - ชุมนุม/ชมรม 
    - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ชั่วโมง / ปี 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
    - ส่งเสริมทักษะมุ่งสู่การเรียนรู้ใน 
      ศตวรรษท่ี 21 (กิจกรรม SBMLD) 
    - การเรียนรู้ทักษะชีวิต 

๒๐๐ 
(120) 

 
(80) 

๒๐๐ 
(120) 

 
(80) 

๒๐๐ 
(120) 

 
(80) 

๒๐๐ 
(120) 

 
(80) 

๒๐๐ 
(120) 

 
(80) 

๒๐๐ 
(120) 

 
(80) 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 

โครงสร้างหลกัสตูร   
ช้ันประถมศกึษาปทีี่ ๑ 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ๑๐๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  2๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  2๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๒๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  / กิจกรรมเพิ่มเติม  
ส ๑๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการ 
ท ๑๑๒๐๑ ส่งเสริมทักษะภาษาไทย 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 ลูกเสือ/ยุวกาชาด  ๔๐ 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้  ๓๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   ๑,๐0๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ ๒๐๐ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างหลกัสตูร   
ช้ันประถมศกึษาปทีี่ ๒ 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 100 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  2๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ  2๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ  20 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  / กิจกรรมเพิ่มเติม  
ส ๑๒๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการ 
ค ๑๒๒๐๑ ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 ลูกเสือ/ยุวกาชาด  ๔๐ 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้  ๓๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๑,๐0๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ๒๐๐ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างหลกัสตูร     
ช้ันประถมศกึษาปทีี่ ๓ 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  10๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  2๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ  2๐ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ  2๐ 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  / กิจกรรมเพิ่มเติม  
ส ๑๓๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการ 
ศ ๑๓๒๐๑ ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 ลูกเสือ/ยุวกาชาด  ๔๐ 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้  ๓๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๑,๐0๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ๒๐๐ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างหลกัสตูร     
ช้ันประถมศกึษาปทีี่ ๔ 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ๑๒๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  / กิจกรรมเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๔๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการ 
ส ๑๔๒๐๑ ท่องเท่ียวเอกลักษณ์คืนถิ่น ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 ลูกเสือ/ยุวกาชาด  ๔๐ 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้  ๓๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๑,๐0๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ๒๐๐ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างหลกัสตูร  
 ช้ันประถมศกึษาปทีี่ ๕ 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  120 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ  40 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  / กิจกรรมเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๕๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการ 
ง ๑๕๒๐๑ ส่งเสริมทักษะสะเต็มศึกษา  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 ลูกเสือ/ยุวกาชาด  ๔๐ 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้  ๓๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๑,๐0๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ๒๐๐ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างหลกัสตูร   
ช้ันประถมศกึษาปทีี่ ๖ 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 12๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ  4๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  / กิจกรรมเพิ่มเติม ๔๐ 
ส ๑๖๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการ 
ง ๑๖๒๐๑ ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 ลูกเสือ/ยุวกาชาด  ๔๐ 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้  ๓๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๑,๐0๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ๒๐๐ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา 

 รายวิชาพื้นฐาน 
                       ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
                       ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
                       ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
                       ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
                       ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
                       ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย    จ านวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 

**************** 
 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

 รายวิชาพื้นฐาน 
                      ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร ์   จ านวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
                      ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ์   จ านวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
                      ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ์   จ านวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
                      ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ์   จ านวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
                      ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ์   จ านวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
                      ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ์   จ านวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 

**************** 
 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับประถมศึกษา 

 รายวิชาพื้นฐาน 
                      ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  ๑๐๐  ช่ัวโมง 
                      ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  100  ช่ัวโมง 
                      ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  10๐  ช่ัวโมง 
                      ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
                      ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  120  ช่ัวโมง 
                      ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  12๐  ช่ัวโมง 

*************** 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับประถมศึกษา 

 รายวิชาพื้นฐาน 
                       ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
                       ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
                       ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
                       ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
                       ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
                       ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
              ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์    จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
              ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์     จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
     ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์    จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
     ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์    จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
     ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์    จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
     ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์    จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง  

**************** 
 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

               รายวิชาพื้นฐาน 
                       พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  ๒๐  ช่ัวโมง 
                       พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  ๒๐  ช่ัวโมง 
                       พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  ๒๐  ช่ัวโมง 
                       พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
                       พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
                       พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 

**************** 
 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับประถมศึกษา 

 รายวิชาพื้นฐาน 
                       ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ จ านวน  ๒๐  ช่ัวโมง 
                       ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ จ านวน  ๒๐  ช่ัวโมง 
                       ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ จ านวน  ๒๐  ช่ัวโมง 
                       ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
                       ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
                       ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 

**************** 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับประถมศึกษา 

 รายวิชาพื้นฐาน 
                       ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ จ านวน  ๒๐  ช่ัวโมง 
                       ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ จ านวน  2๐  ช่ัวโมง 
                       ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ จ านวน  2๐  ช่ัวโมง 
                       ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
                       ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ    จ านวน  4๐  ช่ัวโมง 
                       ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ จ านวน  4๐  ช่ัวโมง 

**************** 
 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับประถมศึกษา 

 รายวิชาพื้นฐาน 
                       อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ จ านวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
                       อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ จ านวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
                       อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ จ านวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
                       อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
                       อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 
                       อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ จ านวน  ๘๐  ช่ัวโมง 

**************** 
 

 รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับประถมศึกษา 

 รายวิชาเพิ่มเติม 
                       ส ๑๑๒๓๑  หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการกับกิจกรรมในสถานศึกษา 
                       ส ๑๒๒๓๒  หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการกับกิจกรรมในสถานศึกษา 
                       ส ๑๓๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการกับกิจกรรมในสถานศึกษา 
                       ส ๑๔๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการกับกิจกรรมในสถานศึกษา 
                       ส ๑๕๒๓๕  หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการกับกิจกรรมในสถานศึกษา 
                       ส ๑๖๒๓๖  หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการกับกิจกรรมในสถานศึกษา 

**************** 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

รายวิชาเพิ่มเติม   
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

 รายวิชาเพิ่มเติม 
     ท ๑๑๒๐๑  ส่งเสริมทักษะภาษาไทย    จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 

    ค ๑๒๒๐๑  ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์   จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 

    อ ๑๓๒๐๑  ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ   จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
    ส ๑๔๒๐๑  ท่องเท่ียวเอกลักษณ์คืนถิ่น   จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 

    ง ๑๕๒๐๑  ส่งเสริมทักษะสะเต็มศึกษา   จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 

    ง ๑๖๒๐๑  ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  จ านวน  ๔๐  ช่ัวโมง 

 
**************** 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2.4 การวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ 
วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย         

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์         

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         

ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์         

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ         

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ         

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         

รวม 9 2 1 1 9 3 9 9 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม         

ส ๑๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง         

ท ๑๑๒๐๑ ส่งเสริมทักษะภาษาไทย         

รวม 1 - - - 2 - 2 2 

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         

แนะแนว         

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4 
รวมทั้งสิ้น 14 6 5 5 15 7 15 15 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ 
วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑2๑๐๑ ภาษาไทย         

ค ๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์         

ว ๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         

ส ๑2๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ส ๑2๑๐๑ ประวัติศาสตร์         

พ ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         

ศ ๑2๑๐๑ ศิลปะ         

ง ๑2๑๐๑ การงานอาชีพ         

อ ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         

รวม 9 2 1 1 8 3 9 9 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม         

ส ๑2๒๓2 หน้าท่ีพลเมือง         

ท ๑2๒๐๑ ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์         

รวม 1 1 - - 2 1 2 2 

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         

แนะแนว         

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4 

รวมทั้งสิ้น 14 7 5 5 14 8 15 15 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ 
วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑3๑๐๑ ภาษาไทย         

ค ๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์         

ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         

ส ๑3๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ส ๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์         

พ ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         

ศ ๑3๑๐๑ ศิลปะ         

ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพ         

อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         

รวม 9 3 2 1 9 3 9 9 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม         

ส ๑3๒๓3 หน้าท่ีพลเมือง         

ท ๑3๒๐๑ ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ         

รวม 1 - - 1 1 - 2 2 

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         

แนะแนว         

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4 

รวมทั้งสิ้น 14 7 6 6 14 7 15 15 



   26 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ 
วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑4๑๐๑ ภาษาไทย         

ค ๑4๑๐๑ คณิตศาสตร์         

ว ๑4๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         

ส ๑4๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ส ๑4๑๐๒ ประวัติศาสตร์         

พ ๑4๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         

ศ ๑4๑๐๑ ศิลปะ         

ง ๑4๑๐๑ การงานอาชีพ         

อ ๑4๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         

รวม 9 3 2 1 8 7 9 9 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม         

ส ๑4๒๓4 หน้าท่ีพลเมือง         

ท ๑4๒๐๑ ท่องเท่ียวเอกลักษณ์คืนถิ่น         

รวม 1 1 1 1 2 1 2 2 

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         

แนะแนว         

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4 

รวมทั้งสิ้น 14 8 7 6 14 12 15 15 



   27 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ 
วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑5๑๐๑ ภาษาไทย         

ค ๑5๑๐๑ คณิตศาสตร์         

ว ๑5๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         

ส ๑5๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ส ๑5๑๐๒ ประวัติศาสตร์         

พ ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         

ศ ๑5๑๐๑ ศิลปะ         

ง ๑5๑๐๑ การงานอาชีพ         

อ ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         

รวม 9 3 2 1 9 7 9 9 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม         

ส ๑5๒๓5 หน้าท่ีพลเมือง         

ท ๑5๒๐๑ ส่งเสริมทักษะสะเต็มศึกษา         

รวม 1 1 1 - 2 1 2 2 

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         

แนะแนว         

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4 

รวมทั้งสิ้น 14 8 7 5 15 12 15 15 



   28 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ 
วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑6๑๐๑ ภาษาไทย         

ค ๑6๑๐๑ คณิตศาสตร์         

ว ๑6๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         

ส ๑6๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ส ๑6๑๐๒ ประวัติศาสตร์         

พ ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         

ศ ๑6๑๐๑ ศิลปะ         

ง ๑6๑๐๑ การงานอาชีพ         

อ ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         

รวม 9 3 2 1 9 6 9 9 
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม         

ส ๑6๒๓6 หน้าท่ีพลเมือง         

ท ๑6๒๐๑ ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

        

รวม 1 1 1 - 2 1 2 2 

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         

แนะแนว         

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4 

รวมทั้งสิ้น 14 8 7 5 15 11 15 15 



   29 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ รวม
สมรรถนะ
รายวิชา 

วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย         4 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์         6 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         7 

ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         4 

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์         4 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         4 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ         5 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ         4 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         5 

รวม 9 2 1 1 9 3 9 9  
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม          

ส ๑๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง         3 

ท ๑๑๒๐๑ ส่งเสริมทักษะภาษาไทย         4 

รวม 1 - - - 2 - 2 2  

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          

แนะแนว         8 

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         8 

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         8 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         8 

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4  
รวมทั้งสิ้น 14 6 5 5 15 7 15 15  



   30 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ รวม
สมรรถนะ
รายวิชา 

วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑2๑๐๑ ภาษาไทย         4 

ค ๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์         6 

ว ๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         7 

ส ๑2๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         4 

ส ๑2๑๐๑ ประวัติศาสตร์         4 

พ ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         4 

ศ ๑2๑๐๑ ศิลปะ         5 

ง ๑2๑๐๑ การงานอาชีพ         4 

อ ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         4 

รวม 9 2 1 1 8 3 9 9  
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม          

ส ๑2๒๓2 หน้าท่ีพลเมือง         3 

ท ๑2๒๐๑ ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์         6 

รวม 1 1 - - 2 1 2 2  

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          

แนะแนว         8 

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         8 

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         8 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         8 

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4  
รวมทั้งสิ้น 14 7 5 5 14 8 15 15  



   31 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ รวม
สมรรถนะ
รายวิชา 

วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑3๑๐๑ ภาษาไทย         4 

ค ๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์         6 

ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         7 

ส ๑3๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         6 

ส ๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์         4 

พ ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         4 

ศ ๑3๑๐๑ ศิลปะ         5 

ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพ         4 

อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         5 

รวม 9 3 2 1 9 3 9 9  
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม          

ส ๑3๒๓3 หน้าท่ีพลเมือง         3 

ท ๑3๒๐๑ ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ         4 

รวม 1 - - 1 1 - 2 2  

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          

แนะแนว         8 

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         8 

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         8 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         8 

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4  
รวมทั้งสิ้น 14 7 6 6 14 7 15 15  



   32 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ รวม
สมรรถนะ
รายวิชา 

วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑4๑๐๑ ภาษาไทย         4 

ค ๑4๑๐๑ คณิตศาสตร์         6 

ว ๑4๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         7 

ส ๑4๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         7 

ส ๑4๑๐๒ ประวัติศาสตร์         4 

พ ๑4๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         5 

ศ ๑4๑๐๑ ศิลปะ         5 

ง ๑4๑๐๑ การงานอาชีพ         5 

อ ๑4๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         5 

รวม 9 3 2 1 8 7 9 9  
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม          

ส ๑4๒๓4 หน้าท่ีพลเมือง         3 

ท ๑4๒๐๑ ท่องเท่ียวเอกลักษณ์คืนถิ่น         8 

รวม 1 1 1 1 2 1 2 2  

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          

แนะแนว         8 

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         8 

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         8 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         8 

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4  
รวมทั้งสิ้น 14 8 7 6 14 12 15 15  



   33 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ รวม
สมรรถนะ
รายวิชา 

วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑5๑๐๑ ภาษาไทย         4 

ค ๑5๑๐๑ คณิตศาสตร์         6 

ว ๑5๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         7 

ส ๑5๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         7 

ส ๑5๑๐๒ ประวัติศาสตร์         4 

พ ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         5 

ศ ๑5๑๐๑ ศิลปะ         5 

ง ๑5๑๐๑ การงานอาชีพ         5 

อ ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         6 

รวม 9 3 2 1 9 7 9 9  
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม          

ส ๑5๒๓5 หน้าท่ีพลเมือง         3 

ท ๑5๒๐๑ ส่งเสริมทักษะสะเต็มศึกษา         7 

รวม 1 1 1 - 2 1 2 2  

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          

แนะแนว         8 

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         8 

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         8 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         8 

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4  

รวมทั้งสิ้น 14 8 7 5 15 12 15 15  
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โครงสร้างวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 

รายวิชา สมรรถนะการเรียนรู้ 8 สมรรถนะ รวม
สมรรถนะ
รายวิชา 

วิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 8 9 10 

ท ๑6๑๐๑ ภาษาไทย         4 

ค ๑6๑๐๑ คณิตศาสตร์         6 

ว ๑6๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         7 

ส ๑6๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         8 

ส ๑6๑๐๒ ประวัติศาสตร์         4 

พ ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา         5 

ศ ๑6๑๐๑ ศิลปะ         5 

ง ๑6๑๐๑ การงานอาชีพ         5 

อ ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ         5 

รวม 9 3 2 1 9 6 9 9  
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม          

ส ๑6๒๓6 หน้าท่ีพลเมือง         3 

ท ๑6๒๐๑ ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

        7 

รวม 1 1 1 - 2 1 2 2  

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          

แนะแนว         8 

ลูกเสือ/ยุวกาชาด         8 

ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้         8 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์         8 

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4  
รวมทั้งสิ้น 14 8 7 5 15 11 15 15  
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2.5 ค าอธิบายรายวิชาฐานสมรรถนะ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัส ท 11101                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                จ านวน 200 ช่ัวโมง/ปี 
                            

ฝึกอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความส้ัน ๆ บอกความหมายของค าและข้อความตอบค าถาม       
เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ น าเสนอเรื่องท่ีอ่าน          
บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส าคัญท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการอ่าน       
ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนส่ือสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ มีมารยาทในการเขียน 
 ฝึกการฟัง ฟังค าแนะน า ค าส่ังง่ายๆและปฏิบัติตาม ตอบค าถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความ คิดเห็น และความรู้สึก 
จากเรื่องท่ีฟังและดู พูดส่ือสารได้ตามวัตถุประสงค์เน้นมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 ฝึกการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า      
เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ 
 บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก ฝึกท่องจ า 
บทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังค าถาม  
ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่า 
ของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้หลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี ๙ การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย ๙.1, ๙.2, ๙.3, ๙.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง / ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย ๑๐.1, ๑๐.2, ๑๐.3, ๑๐.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี ๑ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย ๑.๑, ๑.๒, ๑.๔ 
สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย ๕.๑, 5.๓, 5.๔, ๕.๕ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

  ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 
  ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
  ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2,ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
  ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
  ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2 

รวมทั้งหมด ๒ สมรรถนะหลัก / ๒ สมรรถนะรอง / ๒๒ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

รหัส ท 12101                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                จ านวน 200 ช่ัวโมง/ปี 
 

ฝึกอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมายของค า  
และข้อความท่ีอ่าน ต้ังค าถาม ตอบค าถาม ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด แสดงความคิดเห็น 
และคาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องท่ีอ่าน อ่านข้อเขียน 
เชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า มีมารยาทในการอ่าน 
 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องส้ัน ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องส้ัน ๆ 
ตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
 ฝึกการฟัง ฟังค าแนะน า ค าส่ังท่ีซับซ้อนและปฏิบัติตามเล่าเรื่อง บอกสาระส าคัญของเรื่อง ต้ังค าถาม 
ตอบค าถาม พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์มีมารยาทในการฟัง 
การดูและการพูด 
 ฝึกการเขียนพยัญชนะสระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า เรียบ
เรียงค า 
เป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร บอกลักษณะค าคล้องจอง เลือกใช้  ภาษาไทยมาตรฐาน         
และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่องระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด           
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหา
ความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการส่ือความ กระบวนการแก้ปัญหาการฝึกปฏิบัติ 
อธิบาย บันทึก การต้ังค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดง  ความคิดเห็น 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ ์
ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี ๑ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, ๑.๖ 
สมรรถนะท่ี ๙ การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย ๙.1, ๙.2, ๙.3, ๙.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง / ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย ๑๐.1, ๑๐.2, ๑๐.3, ๑๐.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย ๕.๑, 5.๓, 5.๔, ๕.๕ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

  ท 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
  ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
  ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 ป.2/6, ป.2/7 
  ท 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
  ท 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
 

รวมทั้งหมด ๓ สมรรถนะหลัก / ๑ สมรรถนะรอง / ๒๗ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

รหัส ท 13101                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                จ านวน 200 ช่ัวโมง/ปี 

 

ฝึกอ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องส้ัน ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมายของค า 
และข้อความท่ีอ่าน ต้ังค าถาม ตอบค าถามเชิงเหตุผล ล าดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์สรุปความรู้  
ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ  
และน าเสนอเรื่องท่ีอ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าส่ังหรือข้อแนะน า อธิบายความหมาย 
ของข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ มีมารยาทในการอ่าน 
 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจ าวัน เขียนเรื่องตามจินตนาการ       
มีมารยาทในการเขียน 
 ฝึกการฟัง การดูและการพูด เล่ารายละเอียด บอกสาระส าคัญ ต้ังค าถาม ตอบค าถาม พูด แสดงความคิดเห็น  
ความรู้สึก พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 ฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า ระบุชนิด หน้าท่ีของค า 
ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ เลือกใช้ภาษาไทย  
มาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ระบุข้อคิดท่ีไ ด้จากการอ่านวรรณกรรม เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้ จักเพลงพื้นบ้าน 
เพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอ่าน 
ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน 
กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ 
ส่ือความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง 
การดูและ  การพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื่อให้ เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย 
และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี ๑ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย ๑.1, ๑.2, ๑.3, ๑.4, ๑.5, ๑.๖ 
สมรรถนะท่ี ๙ การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย ๙.1, ๙.2, ๙.3, ๙.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง / ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย ๑๐.1, ๑๐.2, ๑๐.3, ๑๐.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.๓, 5.๔, ๕.๕ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

  ท 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9 
  ท 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
  ท 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
  ท 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
  ท 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 

รวมทั้งหมด ๓ สมรรถนะหลัก / ๑ สมรรถนะรอง / ๓1 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

รหัส ท 14101                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                จ านวน 160 ชั่วโมง/ปี 

 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและส านวน       
จาก เรื่องท่ีอ่าน อ่านเรื่องส้ัน ๆ ตามเวลาท่ีก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน แยกข้อเท็จจริง             
และข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้        
และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เลือกอ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามค วามสนใจ           
อย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่อง         
และ แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องส้ัน ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและมารดา 
เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน          
ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรื่องท่ีฟังและดู พูดสรุปจาก การฟังและดู
พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล     
จากเรื่องท่ีฟังและดูพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาท        
ในการฟัง การดูและการพูด ฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดค าและบอก ความหมายของค าในบริบท
ต่าง ๆ ระบุชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย ของค า แต่งประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรองและค าขวัญ บอกความหมายของส านวน  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่นได้ ระบขุ้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิต
จริง ร้องเพลงพื้นบ้านท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้  
กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์
และสรุปความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการส่ือความ กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึก
ปฏิบัติอธิบาย บันทึก การต้ังค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดู และการพูด พูดแสดงความ คิดเห็น
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียน
ภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์        
โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย ๕.๑, ๕.๒, 5.๓, 5.๔, ๕.๕,๕,๖ 
สมรรถนะท่ี ๙ การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย ๙.1, ๙.2, ๙.3, ๙.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง / ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย ๑๐.1, ๑๐.2, ๑๐.3  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี ๑ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 สมรรถนะย่อย ๑.1, ๑.2, ๑.3, ๑.4, ๑.๖ 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

  ท 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
  ท 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
  ท 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 
  ท 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
  ท 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 

รวมทั้งหมด ๓ สมรรถนะหลัก / ๑ สมรรถนะรอง / ๓๓ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

รหัส ท 15101                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                จ านวน 160 ชั่วโมง/ปี 

 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความ        
ท่ีเป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์          
แสดงความคิดเห็น อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าส่ัง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม เลือกอ่านหนังสือท่ีมีคุณค่า    
ตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนส่ือสาร              
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด เขียนย่อความ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน          
ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก ต้ังค าถาม ตอบค าถาม 
วิเคราะห์ความ พูดรายงาน มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด  ระบุชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค 
จ าแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทย มาตรฐานและภาษาถิ่น ใช้ค าราชาศัพท์บอกค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยแต่งบทร้อยกรอง ใช้ส านวน ได้ถูกต้อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม   
ท่ีอ่าน ระบุความรู้ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่า    
ของวรรณคดีและวรรณกรรมท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ          
โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสรุปความ กระบวนการคิด อย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการส่ือความ กระบวนการแก้ปัญหา 
การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความ
คิดเห็น กระบวนการสร้างความคิด รวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง 
รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของ การอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน  
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย ๕.๑, ๕.๒, 5.๓, 5.๔, ๕.๕ 
สมรรถนะท่ี ๙ การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย ๙.1, ๙.2, ๙.3, ๙.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง / ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย ๑๐.1, ๑๐.2, ๑๐.3, ๑๐.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี ๑ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๖ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

  ท 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8 
  ท 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
  ท 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
  ท 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
  ท 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 

รวมทั้งหมด ๓ สมรรถนะหลัก / ๑ สมรรถนะรอง / ๓๓ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

รหัส ท 16101                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                จ านวน 160 ชั่วโมง/ปี 
 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความ  
ท่ีเป็นโวหาร อ่านเรื่องส้ัน ๆ อย่างหลากหลาย แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห ์
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านเพื่อน าไปใช้ในการด าเนิ นชีวิต อ่านงานเขียน เชิงอธิบาย 
ค าส่ัง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิและกราฟ 
เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าท่ีได้รับ มีมารยาทในการอ่าน 
 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน 
และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ 
เขียนย่อความจากเรื่องอ่าน เขียนจดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
และสร้างสรรค์ มีมารยาทในการเขียน 
 ฝึกการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องท่ีฟังและดู ต้ังค าถาม
และตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูส่ือโฆษณา       
อย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา พูดโน้มน้าว   
อย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวบรวม 
และบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง  
วิเคราะห์เปรียบเทียบส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
 ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง 
และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านและน าไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรอง โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ กระบวนการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการส่ือความ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสังเกต กระบวนการแยก
ข้อเท็จจริง กระบวนการค้นคว้า กระบวนการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา 
การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การต้ังค าถาม ตอบค าถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดง 
ความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่า 
ของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย ๕.๑, ๕.๒, 5.๓, 5.๔, ๕.๕ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี ๙ การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
  สมรรถนะย่อย ๙.1, ๙.2, ๙.3, ๙.4  

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง / ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย ๑๐.1, ๑๐.2, ๑๐.3, ๑๐.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี ๑ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๖ 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

  ท 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
  ท 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
  ท 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
  ท 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
  ท 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 

รวมทั้งหมด ๓ สมรรถนะหลัก / ๑ สมรรถนะรอง / ๓๔ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

รหัส ค 11101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                จ านวน 200 ช่ัวโมง/ปี 
 

ศึกษา ฝึกการคิดค านวณและฝึกแก้ปัญหา จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ บอกและแสดงจ านวน      
ส่ิงต่าง ๆ ตามจ านวนท่ีก าหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย การบอกอันดับท่ีหลักค่าของเลขโดด   
ในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจ านวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้
เครื่องหมาย = ≠  > < เรียงล าดับจ านวนต้ังแต่  ๓ ถึง ๕ จ านวน และหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวก การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
ความยาวและน้ าหนัก สร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ        
ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑       
ทีละ ๑๐ รูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ท่ีสมาชิกใน แต่ละชุดท่ีซ้ ามี ๒ รูป             
วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด และใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน จ าแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป ๑ รูป แทน ๑ หน่วย              
และสามารถใช้ภาษาส่ือสารถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และน าไปประยุกต์ใช้         
ในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียน         
ได้ศึกษาค้นคว้า โดยปฏิบัติจริง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่า     
และเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ                
มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และสามารถ        
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 

สมรรถนะรอง  
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
สมรรถนะย่อย 2.1, 2.2 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.3, 8.4 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑   ป.๑/๑ ,  ป.๑/๒ ,  ป.๑/๓  
ค ๑.๒   ป.๑/๑  
ค ๒.๑   ป.๑/๑ 
ค ๒.๒   ป.๑/๑   
ค ๓.๑   ป.๑/๑       

รวมทั้งหมด    2 สมรรถนะหลัก /4 สมรรถนะรอง / 7 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

รหัส ค 12101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                จ านวน 200 ช่ัวโมง/ปี 
 

ศึกษาการอ่านและการเขียนเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน 
1,000 และ 0 การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ จ านวนคู่ จ านวนค่ี หลัก ค่าของเลขโดด      
ในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  
การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนนับ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ การบวกและการลบ ความหมาย        
ของการคูณ ความหมายของการหาร การหาผลคูณ การหาผลหารและเศษ และความสัมพันธ์ของการคูณ    
และการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาค าตอบ 
แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ ๒ ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐ แบบรูปซ้ า เวลา การบอกเวลา 
เป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง ๕ นาที) การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที การเปรียบเทียบระยะเวลา  
เป็นช่ัวโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ความยาว การวัดความยาวเป็นเมตร
และเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตร
กับเซนติเมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร น้ าหนัก การวัดน้ าหนัก
เป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม การเปรียบเ ทียบน้ าหนัก               
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด  ปริมาตรและความจุ การวัดปริมาตร               
และความจุโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร               
การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
และความจุท่ีมีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร รูปเรขาคณิตสองมิติ ลักษณะของรูปหลายเหล่ียม 
วงกลม และวงรี และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป การน าเสนอข้อมูล การอ่านแผนภูมิ
รูปภาพ และการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  
โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา       
การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่า และเจตคติท่ีดี     
ต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและเช่ือมั่น
ในตนเอง รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 

สมรรถนะรอง  
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.1, 2.2 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.3, 8.4 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

 ค ๑.๑     ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
 ค ๒.๑     ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖    
 ค ๒.๒     ป.๒/๑   
 ค ๓.๑     ป.๒/๑  
รวมทั้งหมด    2 สมรรถนะหลัก /4 สมรรถนะรอง / 16 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

รหัส ค 13101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                จ านวน 200 ช่ัวโมง/ปี 

 

ศึกษา ฝึกอ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐ เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆบอก อ่านและเขียน
เศษส่วนแสดงปริมาณ ส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วน ท่ีก าหนด เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษ
เท่ากัน โดยท่ีตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วนหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่า          
ในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจ านวน ๑ หลักกับจ านวนไม่เกิน ๔ หลักและ จ านวน ๒ หลัก           
กับจ านวน ๒ หลัก หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหาร ท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร    
๑ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน
และผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก
เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน ๑ และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน ระบุจ านวน
ท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เงินแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลาเลือกใช้เครื่องวัดความยาว   ท่ีเหมาะสม 
วัดและบอก ความยาวของส่ิงต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็น
เมตรและเป็นเซนติเมตร เปรียบเทียบความยาวระหว่าง เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตร            กับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ท่ีมีหน่วยเป็น
เซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร เลือกใช้เครื่องช่ังท่ีเหมาะสม วัดและบอก
น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ าหนัก
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกีย่วกับน้ าหนัก ท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัมเลือกใช้เครื่องตวง          ท่ีเหมาะสม วัด
และเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ี
มีแกนสมมาตร และจ านวนแกนสมมาตรเขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลท่ีเป็นจ านวนนับ และใช้ข้อมูล      จากตารางทาง
เดียวในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  

เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  
โดยปฏิบัติจริง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการ 
ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและเจตคติ             
ท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ        
และเช่ือมั่น ในตนเอง รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และสามารถน าความรู้ไปใช้       
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 
 สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 
สมรรถนะรอง  
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

                      ค ๑.๑    ป.๓/๑  , ป.๓/๒ , ป.1/3 , ป.๓/๔   , ป.๓/๕    
                      ค ๑.๒    ป.๓/๑   
                      ค ๒.๑    ป.๓/๑  , ป.๓/๒  , ป.๓/๓   , ป.๓/๔   , ป.๓/๕  , ป.๓/6 , ป.๓/7                      
                                 ป.๓/8  , ป.๓/9  , ป.๓/10 , ป.๓/11 , ป.๓/12 , ป.3/13   

  ค ๒.๒    ป.๓/๑   
                      ค ๓.๑    ป.๓/๑  , ป.๓/๒   

รวมทั้งหมด    5 สมรรถนะหลัก /1 สมรรถนะรอง / 22 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

รหัส ค 14101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                จ านวน 160 ช่ัวโมง/ปี 

 

ศึกษาฝึกการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอกอ่านและเขียน
เศษส่วนจ านวนคละแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วนจ านวนคละท่ีก าหนด เปรียบเทียบ 
เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน    
๓ ต าแหน่งแสดงปริมาณของส่ิงต่างและแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามทศนิยมท่ีก าหนด เปรียบเทียบ และเรียงล าดับ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ หาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับท่ีและ  ๐ หาค่า     
ของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจ านวนหลายหลัก ๒ จ านวน ท่ีมีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก      
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา ๒ ขั้นตอน ของจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับ 
และ ๐ พร้อมท้ังหาค าตอบ ๑๓.หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ  
ของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน และจ านวนคละ    
ท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง และหาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  

เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  
โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนากระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล           
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้      
ส่ิงต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่า และเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง รวมถึงมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

 สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 



   54 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3 
สมรรถนะรอง  
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

                    ค ๑.๑  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓ ,  ป.๔/๔ ,  ป.๔/๕ ,  ป.๔/๖ ,  ป.๔/๗   
   ป.๔/๘  ,  ป.๔/๙  ,  ป.๔/๑๐ ,  ป.๔/๑๑ ,  ป.๔/๑๒ ,  ป.๔/๑๔ 
   ป.๔/๑๕ ,  ป.๔/๑๖                                    
                   ค ๒.๑  ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒ ,  ป.๔/๓    
                    ค ๒.๒  ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒  
                   ค ๓.๑  ป.๔/๑    

รวมทั้งหมด    4 สมรรถนะหลัก /2 สมรรถนะรอง / 21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

รหัส ค 15101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                จ านวน 160 ช่ัวโมง/ปี 
 

ศึกษาการเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก การลบของเศษส่วนและจ านวนคละ        
การคูณ การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน  และจ านวนคละ     
การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ การคูณ การหารทศนิยม การประมาณผลลัพธ์ของการบวก       
การลบ การคูณ การหารทศนิยม การคูณทศนิยม การหารทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง ท่ีเป็นจ านวนเต็ม 
ทศนิยม ๑ ต าแหน่ง และ ๒ ต าแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ประมาณการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์        
ความยาว ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร        
โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้ เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยม
น้ าหนักความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ าหนัก โดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยมปริมาตรและความจุ ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร 
และลูกบาศก์เมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุ 
ของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูปเรขาคณิตสองมิติ ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม
ด้านขนาน และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม         
และพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนรูปเรขาคณิต เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดง
การต้ังฉาก เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน การสร้างเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอก   
ท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal) รูปเรขาคณิตสองมิติ ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม      
การสร้างรูปส่ีเหล่ียม รูปเรขาคณิตสามมิติ ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม การน าเสนอข้อมูล การอ่าน   
และการเขียนแผนภูมิแท่ง การอ่านกราฟเส้น 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  
โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน  เพื่อพัฒนากระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด กระบวนการท่ีได้ไปใช้            
ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่น  ในตนเอง 
รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 
 สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3 
สมรรถนะรอง  
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

  ค ๑.๑      ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/4 , ป.๕/5 , ป.๕/6 , ป.๕/7 , ป.๕/8 ,  
                                    ป.๕/9 
           ค ๒.๑       ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ 
           ค ๒.๒       ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ 
           ค ๓.๑       ป.๕/๑ , ป.๕/2 

รวมทั้งหมด    5 สมรรถนะหลัก /1 สมรรถนะรอง / 19 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

รหัส ค 16101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                จ านวน 160 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาฝึกเปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วน
แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยท่ีปริมาณแต่ละปริมาณ            
เป็นจ านวนนับ หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีก าหนดให้หา ห.ร.ม. ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ จ านวน         
หา ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ จ านวน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น.หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ แสดงวิธีหาค าตอบ       
ของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและ จ านวนคละ ๒ - ๓ ขั้นตอนหาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหาร            
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
๓ ขั้นตอนแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒ - ๓ ขั้นตอน  
แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร   
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ     
ความยาวรอบรูป และพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
และพื้นท่ีของวงกลมจ าแนกรูปสามเหล่ียม โดยพิจารณาจากสมบัติของรูปสร้างรูปสามเหล่ียม เมื่อก าหนด     
ความยาวของด้านและขนาดของมุมบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติ
ท่ีประกอบจากรูปคล่ี และระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม ในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  
โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน  เพื่อพัฒนากระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้      
ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่า และเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง รวมถึงมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3 
สมรรถนะรอง  
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒  ,  ป.๖/๓  , ป.๖/4 ,  ป.๖/5 , ป.๖/6 ,  ป.๖/7   
   ป.๖/8 ,  ป.๖/9  ,  ป.6/10, ป.6/11, ป.6/12      

ค ๑.๒  ป.๖/๑  
ค ๒.๑   ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒  ,  ป.6/๓   
ค ๒.๒  ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒  ,  ป.๖/๓  , ป.๖/4   
ค ๓.๑   ป.๖/๑  

รวมทั้งหมด    5 สมรรถนะหลัก /1 สมรรถนะรอง / 21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รหัส ว 11101              กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                            จ านวน 80ชั่วโมง/ปี 
                            

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมท้ัง   
การท าหน้าท่ีร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ความส าคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง        
และการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ช่ือพืชและสัตว์ท่ีอาศัย         
อยู่บริเวณต่าง ๆ สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในบริเวณท่ีพืชและสัตว์อาศัยอยู่ สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้    
ท าวัตถุซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกต      
การเกิดเสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสียง ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวท่ีสังเกต       
ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้า ในเวลากลางวันและกลางคืน และสาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน 

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน าไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์
พัฒนางานในชีวิตจริงได้และสามารถน าไปบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ซึ่งเน้นการเช่ือมโยง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ การคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริม            
ให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
 สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
สมรรถนะรอง  
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.6 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.1 ป.1/1 ป.1/2 
ว 1.2 ป.1/1 ป.1/2 
ว 2.1 ป.1/1 ป.1/2 
ว 2.3 ป.1/1 
ว 3.1 ป.1/1 ป.1/2 
ว 3.2 ป.1/1 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 5 สมรรถนะรอง / 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รหัส ว 12101              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            จ านวน 80ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะส าคัญของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต พืชต้องการแสงและน้ า  
เพื่อการเจริญเติบโต ความจ าเป็นท่ีพืชต้องได้รับน้ าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับส่ิงนั้น 
อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุและการน าสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุ 
ไปประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน วัสดุท่ีเกิดจากการน าวัสดุมาผสมกัน สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุ 
เพื่อน ามาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ การน าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ประโยชน์ของการน าวัสดุ        
ท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ แนวการเคล่ือนท่ีของแสงจากแหล่งก าเนิดแสงและมองเห็นวัตถุ คุณค่าของการมองเห็น
แนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบของดิน
และจ าแนกชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ และการใช้ประโยชน์จากดิน 

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน าไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์
พัฒนางานในชีวิตจริงได้ และสามารถน าไปบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ซึ่งเน้นการ
เช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มี
ทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา          
ท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมท้ังส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 

สมรรถนะรอง  
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.6 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

   สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 
ว 1.3 ป.2/1 
ว 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 
ว 2.3 ป.2/1 ป.2/2 
ว 3.2 ป.2/1 ป.2/2 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 5 สมรรถนะรอง / 12 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

รหัส ว 13101              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                            จ านวน 80ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของ
อาหาร น้ า และอากาศ การดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับส่ิงเหล่านี้อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
ส่วนประกอบของวัตถุ และการเปล่ียนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง แรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง   
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ การดึงดูดระหว่างแม่เหล็ก    
กับวัตถุ ขั้วแม่เหล็ก การเปล่ียนพลังงาน การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และแหล่งพลังงานในการผลิต
ไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย เส้นทางการขึ้นและตก      
ของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศ ความส าคัญของดวงอาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต 
ส่วนประกอบของอากาศ ความส าคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต การปฏิบัติตน    
ในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล  
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าไปบูรณาการ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ท่ีเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
 สมรรถนะรอง  

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
   สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ว ๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  
   ว ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒   
   ว ๒.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔  
   ว ๒.๓ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
   ว ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓  
   ว ๓.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 20 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รหัส ว 14101              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                            จ านวน 80ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มส่ิงมีชีวิต การจ าแนกพืชเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจ าแนกสัตว์           
มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง หน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ   
ของพืช ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก การใช้เครื่องช่ังสปริงวัดน้ าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
การเคล่ือนท่ีของวัตถุการจ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง สมบัติทางกายภาพ     
ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุ การน าสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมบัติของสสารท้ัง 3 สถานะ จากข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต มวล การต้องการท่ีอยู่
รูปร่างและปริมาตรของสสาร รวมท้ังการใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารท้ัง 3 สถานะ        
สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ าลอง 
แบบรูปเส้นทางการขึ้น และตกของดวงจันทร์ สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายแบบรูปการเปล่ียนแปลงรูปร่าง    
ปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน าไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์
พัฒนางานในชีวิตจริงได้และสามารถน าไปบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ซึ่งเน้นการเช่ือมโยง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมท้ังส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
 สมรรถนะรอง  

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
   สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.2 ป.4/1 
ว 1.3 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
ว 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
ว 2.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 
ว 2.3 ป.4/1 
ว 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 

รวมท้ังหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 16 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รหัส ว 15101              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                            จ านวน 80ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาและเรียนรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมในแต่ละแหล่ง ท่ีอยู่  
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์กับส่ิงไม่มีชีวิต โซ่อาหารและบทบาทหน้าท่ีของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหารตระหนักในคุณค่าของ ส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการด ารงชีวิตของ
ส่ิงมีชีวิต ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน    
ของตนเองกับพ่อแม่ การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระท า ต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่ง   
การเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ การใช้เครื่องช่ัง
สปริงในการวัดแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ผลของแรงเสียดทานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ        
การเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีอยู่ในแนวเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุ การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง 
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง และเสนอแนะ
แนวทางในการหลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง 

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน าไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางาน
ในชีวิตจริงได้และสามารถน าไปบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ซึ่งเน้นการเช่ือมโยงความรู้       
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะส าคัญ     
ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมท้ังส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
 สมรรถนะรอง  

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
   สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 
ว 1.3 ป.5/1 ป.5/2 
ว 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 
ว 2.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 
ว 2.3 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 
ว 3.1 ป.5/1 ป.5/2 
ว 3.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 27 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รหัส ว 16101              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                            จ านวน 80ชั่วโมง/ปี 

 

บรรยาย จ าแนก เปรียบเทียบ อภิปราย ระบุ อธิบาย สร้างแบบจ าลอง ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ  
ในการแก้ปัญหา ออกแบบและเขียนโปรแกรม ใช้อินเตอร์เน็ต รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูล เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของสารอาหารท่ีตนเองได้รับ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย หน้าท่ีและการดูดซึมของอวัยวะ 
ในระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกติ 
 การแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรองและการตกตะกอน
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงการแยกสารในชีวิตประจ าวัน การเกิดแรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากวัตถุผ่านการขัดถู 
หน้าท่ีของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้า    
แบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน         
การเกิดเงามืดเงามัว แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว 
 การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ การน าเทคโนโลยี
อวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การเกิดหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร วัฏจักรหินจากแบบจ าลอง  
การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวัน การคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตจากซากดึกด าบรรพ์  
การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย  
ผลกระทบจากน้ าท่วม การกัดเซาะของชายฝ่ัง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ การเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิดในท้องถิ่น การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก การปฏิบัติตน      
เพื่อลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก็สเรือนกระจก 
  โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมู ล  
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถ    
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปบูรณาการกับหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
 สมรรถนะรอง  

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

   สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ว ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
ว ๒.๑ ป.๖/๑ 
ว ๒.๒ ป.๖/๑ 
ว ๒.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘ 
ว ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ว ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 26 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(วิทยาการค านวณ) 

 

รหัส ว 11101       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           จ านวน 20 ชั่วโมง/ปี 

 

 ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ การใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์การใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่   
จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได้  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการส่ือสารเบื้องต้นในการ
แก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด และจินตนาการ ความสามารถ     
ในการแก้ปัญหา และสามารถน าไปบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้การจัดการทักษะในการส่ือสาร 
ความสามารถใน การตัดสินใจ และเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
 สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
สมรรถนะรอง  
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.6 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

   ว. 4.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 
รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 5 สมรรถนะรอง / 5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(วิทยาการค านวณ) 

 

รหัส ว 12101       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                           จ านวน 20 ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษาการแสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
ตลอดจนการ เขียนโปรแกรมสร้างล าดับของค าส่ังให้คอมพิวเตอร์ท างาน และตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม ศึกษาการใช้งานซอฟต์แวร์ เบ้ืองต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง และจัดการกับข้อมูล
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้จาก การฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได้  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการส่ือสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหา       
ท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี    
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ต่อการด ารงชีวิต และสามารถน าไปบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการทักษะในการส่ือสาร
ความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
 สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
สมรรถนะรอง  
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.6 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 
 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ว. 4.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 
 รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 5 สมรรถนะรอง / 4 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(วิทยาการค านวณ) 

 

รหัส ว 13101       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                           จ านวน 20 ชั่วโมง/ปี 

 

 ศึกษาขั้นตอนการแสดงอัลกอริทึมในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้  
การรวบรวม ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์   
   ใช้กระบวนการการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ คิดในเชิงค านวณในการแก้ปัญหา 
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการเรียนรู้การท างาน แสดงอัลกอริทึมเป็นขั้นตอนการท างาน    
หรือการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ การแก้ปัญหาโดยใช้เกม การเขียนโปรแกรม    
เพื่อส่ังการให้ตัวละครท างานซ้ าไม่ส้ินสุด และตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ    
ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบการท างานทีละค าส่ัง ใช้ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม โดยใช้บัตรค าส่ัง
แสดงการเขียนโปแกรม ,Code.org สามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์ในการสืบค้น  

ตระหนัก เห็นคุณค่า และสามารถน าไปบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้และสามารถ       
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ใช้อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้อินเตอร์เน็ต ดูแลรักษาอุปกรณ์ และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รักการท างาน 
ท างานด้วยความกระตือรือร้น และตรงเวลา มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีลักษณะนิสัยการท างานท่ีเหมาะสม    
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
 สมรรถนะรอง  

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
   สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ว ๔.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป๓/๕ 
 รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(วิทยาการค านวณ) 

 

รหัส ว 14101       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา มาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน 
หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ ศึกษาการออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ storyboard หรือการออกแบบ
อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch หรือ logo ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา      
ความรู้ การใช้ค าค้นท่ีตรงประเด็น กระชับ การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล ศึกษาการรวบรวมข้อมูล              
การประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ตลอดจนประเมินทางเลือก พร้อมท้ัง      
การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตามความเหมาะสม ศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน      
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิในสิทธิของผู้อื่น 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
มีทักษะในการต้ังค าถาม หรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้ หรือตามความสนใจ คาดคะเน
ค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานท่ีสอดคล้องกับค าถาม วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพค้นหาข้อมูล       
อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเช่ือถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต    
จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะ         
ในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม         
และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถน าไปบูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
 สมรรถนะรอง  

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
   สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 

 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ว 4..2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 
รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(วิทยาการค านวณ) 

 

รหัส ว 15101       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย การ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข การใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสารและท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล การรวบรวม ประเมิน 
น าเสนอข้อมูล และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย       
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ี
ของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียน    
เกิดการเรียนรู้จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่   
จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ มีทักษะในการต้ังค าถาม หรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้ หรือตามความ
สนใจ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทางสร้างสมมติฐานท่ีสอดคล้องกับค าถาม วางแผนและส ารวจตรวจสอบ           
โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ท้ังเชิงปริมาณ       
และคุณภาพ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเช่ือถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผล    
เชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ  ความสามารถ        
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้มีจิตวิทยา
ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และสามารถ
น าไปบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
 สมรรถนะรอง  

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
   สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 

 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ว 4.2 ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3  ป.5/4  ป.5/5 
รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(วิทยาการค านวณ) 

 

รหัส ว 16101       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 

 

 ศึกษาขั้นตอนการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวัน
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน ตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไขโปรแกรม 
การใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทสท างานร่วมกันอย่างปลอดภัย  
   ใช้กระบวนการการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบาย
และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยการน ากฎเกณฑ์  หรือเงื่อนไขโดยใช้แนวคิดการท างานแบบวนซ้ า            
และเงื่อนไข การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการ
ใช้ตัวแปรการวนซ้ าและการตรวจสอบเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณี ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบ  
การท างานทีละค าส่ัง ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง และฝึกตรวจสอบข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่น ใช้ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Scratch, logo     
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารและท างานร่วมกัน ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม ท างานด้วยความกระตือรือร้น และตรงเวลา มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  
มีลักษณะนิสัยการท างานท่ีเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และสามารถน าไปบูรณาการ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้     
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 

สมรรถนะท่ี 9  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
 สมรรถนะรอง  

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.5 

สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
สมรรถนะย่อย 2.3 , 2.4 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
   สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ว ๔.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 4 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รหัส ส 11101                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 

 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 ศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือประวัติสาวกชาดก / เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง 
ความส าคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนด 
 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ช่ืนชมและปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิต        
และข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก / เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาโครงสร้าง บทบาท สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ประโยชน์ของการปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน ความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่น และบอกผลจากการกระท านั้น 
 ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน ร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัว          
และโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 

 เศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาถึงสินค้าและบริการท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันท่ีไม่เกินตัว  
เหตุผลความจ าเป็นท่ีคนต้องท างานอย่างสุจริต 
 ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัดและเห็นประโยชน์ของการออม ปฏิบัติตนยึดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ภูมิศาสตร์ 
 ศึกษาส่ิงต่าง ๆ รอบตัวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง 
ระยะ ทิศของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว การใช้แผนผังง่าย ๆ ในการแสดงต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในห้องเรียน ผลกระทบ
ของธรรมชาติท่ีมีต่อความเป็นอยู่มนุษย์ 
 สังเกตและบอกการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง          
ของสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว  ร่วมในการจัดระเบียบส่ิงแวดล้อมท่ีบ้านและช้ันเรียน 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 
 สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

สมรรถนะย่อย 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

   ส ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔  
   ส ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓      

ส ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒    
ส ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓      
ส ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓    

   ส ๓.๒ ป.๑/๑       
ส ๕.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕   
ส ๕.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 24 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รหัส ส 12101                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 
 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงออกผนวช ช่ือศาสนา ศาสดา       
และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ ประวัติสาวก ความหมาย และความส าคัญของพระรัตนตรัย โอวาท ๓ หลักธรรม          
ของศาสนา 
 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนา เข้าร่วมศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา 
สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนา 
 ช่ืนชมและปฏิบัติตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก / เรื่องเล่า         
และศาสนิกชนตัวอย่าง และการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา 
 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว  ผู้มีบทบาทอ านาจในการตัดสินใจ 
ในโรงเรียน และชุมชน 
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ยอมรับความคิด  
ความเช่ือ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ีแตกต่างกันโดยปราศจากอคติ เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทย 
 

 เศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาทรัพยากรท่ีน ามาผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ท่ีมาของรายได้และรายจ่าย     
ของตนเองและครอบครัว การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง การแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้และการออม บันทึกรายรับรายจ่าย    
ของตนเอง และเห็นคุณค่าของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้และการออม ปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ภูมิศาสตร์ 
 ศึกษาส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นธรรมชาติกับมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ต าแหน่งอย่างง่าย 
และลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในลูกโลก แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่าย ความสัมพันธ์         
ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ความส าคัญ
และคุณค่าของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม 
 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดไปและท่ีใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 
 สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

สมรรถนะย่อย 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

   ส ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗   
   ส ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒     
   ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  
   ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒     
   ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  
   ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒      
   ส ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  
   ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔     

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 28 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รหัส ส 13101                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 

 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 ศึกษาวิเคราะห์ถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือพุทธประวัติ ต้ังแต่การบ าเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือ ความหมาย ความส าคัญของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์     
ของศาสนาท่ีตนนับถือ ช่ือและความส าคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ 
 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรม      
ของศาสนาท่ีตนนับถือ แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกศาสนสถาน ศาสนวัตถุ      
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนา 
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก / เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแสวัฒนธรรมท่ีหลากหลายประโยชน์       
ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น ความส าคัญของวันหยุดราชการท่ีส าคัญ 
บุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วม   
ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจในช้ันเรียน/โรงเรียนและชุมชน โดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน/โรงเรียนชุมชนท่ีเป็นผลจากการตัดสินใจ
ของบุคคลและกลุ่ม ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น ปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดท่ีมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ จ าแนกความต้องการ
และความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง 
 ศึกษาถึงสินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน ความส าคัญของภาษี และบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ราคาสินค้าลดลง  
 

ภูมิศาสตร์ 
 ศึกษาการใช้แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ี
ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน       
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน การพึ่งพาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    
ในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การประกอบอาชีพ มลพิษ และการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ 
ความแตกต่างของเมืองและชนบท เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 
ท่ีมีผลต่อชุมชน 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 
 สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

สมรรถนะย่อย 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

   ส ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗   
   ส ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓      
   ส ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
   ส ๒.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓     
   ส ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  
   ส ๓.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓     
   ส ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓    
   ส ๕.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕     

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 31 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รหัส ส 14101                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                           จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 

 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 ศึกษาถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ พุทธประวัติต้ังแต่บรรลุธรรม    
จนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น ๆ ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา  
ศาสนสถานท่ีตนนับถือ 
 แสดงความเคารพ พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา 
ท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติ             
ได้อย่างสมานฉันท์ มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญ  
ทางศาสนา 
 เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเล่า  
และศาสนิกชนตัวอย่าง สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนา  
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว  
โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนา พร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาวิเคราะห์อ านาจอธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคน  
พึงได้รับตามกฎหมาย บทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในกระบวนการเลือกต้ังความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคน       
ในท้องถิ่นและเสนอวิธีการท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวัน 
 ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดี
ของชุมชน ปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ หน้าท่ีเบื้องต้นของเงิน สิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ      
ของคนในชุมชนน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ 
 

ภูมิศาสตร์ 
 ศึกษาการใช้แผนท่ี ภาพถ่าย ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง ระบุแหล่งทรัพยากร
และส่ิงต่าง  ๆในจังหวัดของตนเองด้วยแผนท่ี ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
นั้นต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
 ใช้แผนท่ีอธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในจังหวัดและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในจังหวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.1, 2.3, 2.4 
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 
 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ส ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘ 
ส ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
ส ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕    
ส ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
ส ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
ส ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒  
ส ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
ส ๕.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 30 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รหัส ส 15101                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                           จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 

 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ พุทธประวัติต้ังแต่เสด็จ 
กรุงกบิลพัสด์ุจนถึงพุทธกิจส าคัญหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ องค์ประกอบ และความส าคัญของพระไตรปิฎก   
หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของพิธีกรรมทางศาสนา 
 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและส่ิงแวดล้อม จัดพิธีกรรม
ตามศาสนาท่ีตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา
ตามท่ีก าหนด แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา   
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตาม มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
 เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสากชาดก /เรื่องเล่า  
และศาสนิกชนตัวอย่าง สวดมนต์แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนา 
 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาวิเคราะห์ ยกตัวอย่างบทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี โครงสร้างอ านาจ
หน้าท่ีและความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นและระบุบทบาทหน้าท่ี  และวิธีการเข้าด ารงต าแหน่ง  
ของผู้บริหารท้องถิ่น วิเคราะห์ประโยชน์ท่ีชุมชน จะได้รับจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ  และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี เสนอวิธีการปกป้อง
คุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ของชุมชน เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมไทย  ปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ หลักการส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ อธิบายบทบาท
หน้าท่ีเบ้ืองต้นของธนาคาร จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม 
 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว  โรงเรียน      
และชุมชน 
 

ภูมิศาสตร์ 
 ศึกษาลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญ  รู้ต าแหน่ง  (พิกัดภูมิศาสตร์  ละติจูด  ลองจิจูด) ระยะ ทิศทาง            
ของภูมิภาคของตนเองในแผนท่ี  ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมและอิทธิพล     
ของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาคของตนเอง 
 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะการต้ังถิ่นฐานและการย้ายถิ่น            
ของประชากรในภูมิภาค 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการท าลายสภาพแวดล้อม และเสนอแนวคิด
ในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม     
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.1, 2.3, 2.4 
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 
 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ส ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗     
ส ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  
ส ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔    
ส ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  
ส ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓    
ส ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒  
ส ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  
ส ๕.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 28 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รหัส ส 16101                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6                           จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 

 

ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือความส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือพุทธประวัติ
ต้ังแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ หลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา  
ศาสนาอื่น ๆ ลักษณะส าคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี และพิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่าง  ๆในศาสนสถานท่ีตนนับถือ 
 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ มีมรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนท่ีดี ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก / เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง ปฏิบัติตนต่อศาสนสถานและเข้าร่วมใน ศาสนพิธีได้อย่างเหมาะสม สวดมนต์แผ่เมตตา 
และบริหารจิตเจริญปัญญา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง   
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 เห็นคุณค่า เห็นความส าคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓  
ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด และช่ืนชม 
การท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ศึกษาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา คุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มคนในสังคมไทย เปรียบเทียบบทบาท หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล บทบาท
ความส าคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน ติดตามข้อมูลข่าวสาร  
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสมมีส่วนร่ วม 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ รวมถึงการแสดงออกทางมารยาทไทย        
ได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะและธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล  
วิธีการ ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น  
 

ภูมิศาสตร์ 
 ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ        
ของประเทศ การเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และผลท่ีเกิดขึ้ น         
จากการเปล่ียนแปลงนั้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อมทางสังคม  
ในประเทศใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี  ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและสังคม
ของประเทศ และจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน  
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3, 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย 2.1, 2.3, 2.4 
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 
 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

   ส ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙   
   ส ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔     
   ส ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕    
   ส ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
   ส ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
   ส ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒  
   ส ๕.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒  
   ส ๕.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 31 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(ประวัติศาสตร์) 

 

รหัส ส 11102                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ซึ่งมีท้ังระบบสุริยคติ และจันทรคติ ค าท่ีแสดง
ช่วงเวลา เรียงล าดับ เหตุการณ์ ในชีวิตประจ าวัน ตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างง่าย ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้       
หรือการด าเนินชีวิตของตนเองในอดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรม และใกล้ตัวผู้เรียน และเห็นเป็นรูปธรรม 

โดยใช้ทักษะ การสังเกต การบอกเล่า การเช่ือมโยง การสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ 
การเล่าเรื่อง การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล       
การอธิบาย การปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้อง เห็นคุณค่ามีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย 
มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
ปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ ด้วยคุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๔.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ส ๔.๓ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 1 สมรรถนะรอง / 8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(ประวัติศาสตร์) 

 

รหัส ส 12102                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเวลาตามระบบสุริยคติ และจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์
ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน การใช้ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต วิธีการสืบค้นเหตุการณ์  
ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ 
การเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน สาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคน  
ในชุมชน ประวัติและผลงานของบุคคลท่ีท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติในด้านการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม การสร้างความเจริญรุ่งเรือง และมั่นคงโดยสังเขป รวมท้ังวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย    
ท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การเช่ือมโยง เรียงล าดับ การเล่าเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย 
การวิเคราะห์ การสืบค้น การอ่าน การใช้เหตุผล และการน าเสนอ 

เห็นคุณค่ามีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
มีวินัยในในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติตนยึดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ ด้วยคุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๔.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๔.๓ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 1 สมรรถนะรอง / 6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(ประวัติศาสตร์) 

 

รหัส ส 13102                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายและท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน วิธีการเทียบคริสตศักราช 
กับพุทธศักราช และใช้ศักราชในการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว วิธีสืบค้น
เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง สามารถใช้เส้นเวลา 
(Timeline) ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชน ปัจจัยท่ีท าให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัย
ทางสังคม พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตามล าดับ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิพระบรมราชินีนาถโดยสังเขป วีรกรรม             
ของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การค านวณ การเช่ือมโยง การอธิบาย การส ารวจ การสังเกต             
การสอบถาม การอ่าน การฟัง การสรุปความ การเขียน และการเล่าเรื่อง 
 เห็นคุณค่ามีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการท างาน          
มีวินัยในในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติตนยึดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ ด้วยคุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนร 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๔.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๔.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 1 สมรรถนะรอง / 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(ประวัติศาสตร์) 

 

รหัส ส 14102                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ท่ีแบ่งเป็นสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ 
รวมท้ังช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ลักษณะส าคัญ และเกณฑ์การจ าแนก หลักฐานทางประวัติศาสตร์       
ท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นอย่างง่าย ๆ ตัวย่างของหลักฐานท่ีพบในท้องถิ่น คือ พระธาตุอานนท์ธาตุ  
ก่องข้าวน้อย หอไตรวัดมหาธาตุ พระแก้วบุศยรัตน์ สิงห์หินวัดพระธาตุบ้านสิงห์ ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์       
ในการศึกษาปัจจัย การต้ังถิ่นฐาน และพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์
ในดินแดนไทยโดยสังเขป การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย       
การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป     
ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจ 

โดยใช้ทักษะการอ่าน การส ารวจ การวิเคราะห์ การค านวณ การตรวจสอบข้อมูล การจ าแนก การตีความ 
สรุปความ การสืบค้น เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่น      
ในการท างาน รู้จัก ใฝ่เรียนรู้ สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปฏิบัติตนยึดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ส ๔.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 1 สมรรถนะรอง / 8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(ประวัติศาสตร์) 

 

รหัส ส 15102                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย ด้วยการต้ังประเด็นค าถาม
ทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ความเป็นมาของสถานท่ีส าคัญ ความเป็นมาของขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถิ่น คือ ประเพณีฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ประเพณีบุญบั้ ง ไฟ รู้ จักแหล่งข้อมูลหลักฐาน                     
ทางประวัติศาสตร์ท่ีอยู่ในท้องถิ่น การเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน ในดินแดนสุวรรณภูมิ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในเรื่องการสถาปนา
อาณาจักร ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองและเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ภูมิปัญญาไทยในสมัย
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 

โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การส ารวจ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง  
การสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ การอ่าน การสืบค้นข้อมูล เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     
รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการท างาน รู้จัก ใฝ่เรียนรู้ สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะมีคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส ๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ส ๔.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 1 สมรรถนะรอง / 9 ตัวชี้วัด 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(ประวัติศาสตร์) 

 

รหัส ส 16102                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย และความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ ศึกษา
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ส าคัญตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศ
เพื่อนบ้านในปัจจุบัน เช่ือมโยงเปรียบเทียบกับประเทศไทยด้านความเป็นมาและความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยท่ีส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การปกครอง พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป ผลงานของบุคคลส าคัญ   
คือ พระสุนทรราชวงศา พระเทพสังวรญาณ หลวงปู่สรวง สิริปัญโญ หลวงปู่สอ พันธุโล พระครูสุมล สารคุณ 
นายค าพูน บุญทวี นายทองมี มาลัย และภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญท่ีน่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  

โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้น การส ารวจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย และวิธีการ  
ทางประวัติศาสตร์ การเขียนเรียงความ การจัดท าโครงงาน การจัดนิทรรศการ การเปรียบเทียบ การเช่ือมโยง
เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการท างาน รู้จักใฝ่เรียนรู้ 
สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม 

สมรรถนะย่อย 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะย่อย 10.1, 10.2, 10.3 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ส ๔.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส ๔.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 1 สมรรถนะรอง / 9 ตัวชี้วัด 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

รหัส พ 11101                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           จ านวน 20 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาอธิบาย วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก บอกจ านวนสมาชิกในครอบครัว บทบาทหน้าท่ีของตนเอง
สมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิก คุณลักษณะของตนเอง ลักษณะความแตกต่างของเพศ  
สุขบัญญัติแห่งชาติ อาการเจ็บป่วย การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย การป้องกันอันตรายในบ้านและโรงเรียน  
การป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการเล่น 
 ฝึกปฏิบัติ การเคล่ือนไหวร่างกาย ทักษะการเล่นเกม การเล่นกีฬา มีวินัยเคารพสิทธิ กฎ กติกา         
มีน้ าใจนักกีฬาช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย มีความสามารถ  
แสดงค าพูดหรือท่าทาง ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ การเล่นเกม การเล่น
กีฬาเพื่อให้เกิดทักษะการเล่นเกมกีฬา มีวินัยเคารพ สิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย รวมท้ัง             
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 

 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1   ป.1/1 , ป.1/2 
พ 2.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
พ 3.1   ป.1/1 , ป.1/2   
พ 3.2   ป.1/1 , ป.1/2 
พ 4.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
พ 5.1   ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 1 สมรรถนะรอง / 15 ตัวชี้วัด 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

 

รหัส พ 12101                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                           จ านวน 20 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาอธิบาย ลักษณะหน้าท่ี การดูแลอวัยวะภายใน ธรรมชาติของมนุษย์ หน้าท่ีของตนเอง 
และสมาชิกในครอบครัวความส าคัญของเพื่อนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศความภาคภูมิใจในเพศตนเอง
ลักษณะของการมีสุขภาพดีการเลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์ของใช้และของเล่นท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพวิธีป้องกัน 
การเจ็บป่วย การใช้ยาสามัญประจ าบ้าน โทษอันตรายการป้องกันสารเสพติดสาเหตุอันตรายการป้องกันอัคคีภัย 
 ฝึกปฏิบัติ การเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ การเล่นเกม การเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดทักษะ 
การเล่นเกมกีฬา มีวินัยเคารพ สิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชม            
ในสุนทรียภาพของการกีฬา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 

 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1   ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 
พ 2.1   ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 
พ 3.1   ป.2/1 , ป.2/2   
พ 3.2   ป.2/1 , ป.2/2 
พ 4.1   ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 
พ 5.1   ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 1 สมรรถนะรอง / 21 ตัวชี้วัด 

 
 

 
 



   103 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

 

รหัส พ 13101                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                           จ านวน 20 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาอธิบาย  ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเอง 
กับเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต ความส าคัญและความแตกต่างของครอบครัว การสร้าง 
ความสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน วิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ  
การติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคอาหารหลัก ๕ หมู่ การเลือกรับประทานอาหาร  
การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี 

ฝึกปฏิบัติการเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทางการเล่นเกม 
การออกก าลังกาย การละเล่นพื้นเมือง รวมทั้งฝึกปฏิบัติ การเล่นเกมน าไปสู่กีฬา โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ 
การเล่นเกม การเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดทักษะการเล่นเกมกีฬา มีวินัยเคารพ สิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา        
มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน        
รักความเป็นไทย รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจน
ปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 

 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
พ 2.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3   
พ 3.1   ป.3/1 , ป.3/2   
พ 3.2   ป.3/1 , ป.3/2 
พ 4.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 
พ 5.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3   

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 1 สมรรถนะรอง / 18 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

 

รหัส พ 14101                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                           จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษา อธิบาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจในช่วง อายุ 9-12 ปี ความส าคัญ วิธีดูแล
รักษากล้ามเนื้อกระดูกและข้อ คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว พฤติกรรมท่ีเหมาะสม    
กับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระท าท่ีเป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีผลต่อสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหาร         
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความส าคัญและหลักการใช้ยา  ผลเสียของสูบบุหรี่ การด่ืมสุราและการป้องกัน 
 ฝึกปฏิบัติการเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานท้ังแบบอยู่กับท่ีและแบบเคล่ือนท่ี กายบริการท่ามือ
เปล่าประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด กีฬาพื้นฐาน การออกก าลังกาย เล่นเกม 
ตามความชอบของตนเองและเล่นกีฬาแชร์บอลร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นกีฬาพื้นฐาน ทดสอบ
และปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ การเล่นเกม การเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดทักษะ 
การเล่นเกมกีฬา มีวินัยเคารพ สิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชม           
ในสุนทรียภาพของการกีฬา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย  8.3 , 8.4  
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1   ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
พ 2.1   ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3   
พ 3.1   ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
พ 3.2   ป.4/1 , ป.4/2   
พ 4.1   ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4   
พ 5.1   ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3   

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 19 ตัวชีวั้ด 



   105 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

รหัส พ 15101                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                           จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษา อธิบาย ระบบย่อยอาหาร ระบบการขับถ่าย การเปล่ียนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง การวางตัวท่ีเหมาะสม  
ลักษณะของครอบครัวท่ีอบอุ่น พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  
  ฝึกปฏิบัติการเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสาน การเล่นเกมท่ีน าไปสู่การเล่นกีฬาการเคล่ือนไหว             
ในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล ทักษะกลไกท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา         
การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล กรีฑา บาสเกตบอล กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกายและการเล่นเกม การปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การค้นหาข้อมูลและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเสริมสร้างสุขภาพ การเลือกซื้ออาหาร      
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การป้องกันโรค การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเล่ียงสารเสพติด การปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาโดยใช้กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการเล่นเกม กีฬา และการเคล่ือนไหว เพื่อให้เกิดทักษะการเล่นเกม กีฬา การเคล่ือนไหวและให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม
และค่านิยมท่ีเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย รวมทั้ง             
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย  8.3 , 8.4  
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1   ป.5/1 , ป.5/2   
พ 2.1   ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3   
พ 3.1   ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/43 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6  
พ 3.2   ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/43 , ป.5/4 
พ 4.1   ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/43 , ป.5/4 , ป.5/5   
พ 5.1   ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/43 , ป.5/4 , ป.5/5   

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 25 ตัวชี้วัด 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

 

รหัส พ 16101                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                           จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 

 
ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความส าคัญ  วิธีดูแล รักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ       

การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น พฤติกรรมเส่ียงท่ีน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเช้ือเอดส์ การต้ังครรภ์      
ก่อนวัยอันควร ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ การป้องกันและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม ผลกระทบและการ
ป้องกันของโรคระบาด  
 ฝึก ปฏิบัติ การเคล่ือนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลัดและผสมผสาน ใช้อุปกรณ์ประกอบ การเคล่ือนไหวประกอบ
เพลง การเคล่ือนไหวร่างกายในการเล่นเกม กีฬา การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมกีฬา
วอลเลย์บอล การร่วมกิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย การเล่นเกมท่ีใช้ทักษะการวางแผน การเล่นกีฬาประเภท
บุคคลและทีมท่ีตนเองช่ืนชอบ การปฏิบัติตนตามกฎกติกา โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการเล่นเกม      
กีฬา และการเคล่ือนไหว เพื่อให้เกิดทักษะการเล่นเกม กีฬา การเคล่ือนไหวและให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถ 
ในการตัดสินเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม มีน าใจนักกีฬา      
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนปฏิบัติตนยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย  8.3 , 8.4  
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1   ป.6/1 , ป.6/2   
พ 2.1   ป.6/1 , ป.6/2   
พ 3.1   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5    
พ 3.2   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 
พ 4.1   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 
พ 5.1   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 22 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัส ศ 11101                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           จ านวน 20 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษา สังเกต เปรียบเทียบ ปฏิบัติ สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่ือความคิด   
และถ่ายทอดความงามของงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
บรรยายความรู้สึก และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ น าความรู้ด้านทัศนศิลป์มาประยุกต์ใช้กับสาระอื่น และในชีวิตประจ าวัน  
ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ด้วยความเป็นสากลสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

รู้แหล่งก าเนิดของเสียงธรรมชาติ เสียงมนุษย์ และเสียงดนตรี ขับร้องและเคาะจังหวะ การอ่านภาษา-ดนตรี    
รู้ลักษณะทางโครงสร้างของเครื่องดนตรี แสดงออกถึงการรับรู้เรื่องเสียง การสร้างสรรค์ทางดนตรี  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเสียงท่ีได้ยิน รู้ความเป็นมา วิวัฒนาการ สนใจ และเห็นคุณค่าดนตรีพื้นบ้าน ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาไทย ศึกษาเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย โดยมีการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ ด้าน      
ด้วยความเป็นสากลสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
เคล่ือนไหวตามจินตนาการอย่างอิสระ   

การเคล่ือนไหวตามจินตนาการอย่างมีรูปแบบด้วยท่าทางลีลาความงาม  การรับรู้จังหวะ การใช้ เสียง 
บทบาทสมมติและภาษาในการแสดงออก การใช้ภาษาท่าทางนาฏยศัพท์ การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทร า ระบ า 
ฟ้อน เบ้ืองต้น การเป็นผู้ชมก็ดี และแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก เกิดความรัก ช่ืนชม รับรู้ นาฏศิลป์อันเป็น
มรดกไทย ร่วมท้ังการช่ืนชมธรรมชาติรอบตัวและเข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.2 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.2 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3   
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
  ศ.๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ ,ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕  

ศ.๑.๒ ป.๑/๑ 
ศ.๒.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ ,ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕  
ศ.๒.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ 
ศ.๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ ,ป.๑/๓ 
ศ.๓.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒                                                                                

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 3 สมรรถนะรอง / ๑8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัส ศ 12101                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                           จ านวน 20 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษา สังเกต ส ารวจ เปรียบเทียบ บรรยาย ลักษณะรูปร่าง รูปทรง สี ขนาด สัดส่วนพื้นท่ี และความงาม
ของส่ิงแวดล้อม และปรากฏการณ์ในธรรมชาติ มีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ได้อย่าง
ปลอดภัยและถูกขั้นตอน สามารถมีวิธีการสร้างงาน ความเป็นมาของงานทัศนศิลป์ท่ีอยู่รอบตัว และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
น าเสนอผลงานทัศนศิลป์ของคนให้ผู้อื่นรับรู้ และน าไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และในชีวิตประจ าวัน 
ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ด้วยความเป็นสากลสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

รู้แหล่งก าเนิดคุณสมบัติของเสียงมนุษย์ เสียงธรรมชาติ เสียงการขับร้องและปฏิบัติเครื่องดนตรี อ่านโน้ตดนตรี 
เก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องปลอดภัย หลักการฟังโดยใช้องค์ประกอบของดนตรี ประยุกต์ใช้บูรณาการ  
กับกลุ่มสาระอื่นๆศึกษาความเป็นมาของดนตรีไทย ภูมิปัญญาของดนตรีไทย ด้วยความเป็นสากลสู่ประชาคมอาเซียน
และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานการนาฏศิลป์ไทย โดยการใช้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส    
ท้ัง ๕ การเคล่ือนไหวตามจินตนาการอย่างอิสระ การเคล่ือนไหวตามจินตนาการอย่างมีรูปแบบ ด้วยท่าทางลีลาอย่าง
สง่างาม การรับรู้จังหวะ การใช้ภาษาท่าทาง นาฏยศัพท์ การแสดงนาฏศิลป์ การแต่งกายประเภทร า ระบ า 
ฟ้อน การเป็นผู้ชมท่ีดีมีสมาธิ มีมารยาท และแสดงความรู้สึกของตนเองอย่างมีเหตุผล การเลียนแบบธรรมชาติ
ของพฤติกรรมมนุษย์ การแสดงพื้นเมือง การแสดงบทบาทสมมติ และภาษาในการแสดงออก ถ่ายทอด ความคิด 
ความรู้สึก จินตนาการ และเกิดความรัก ช่ืนชม รับรู้ นาฏศิลป์อันเป็นมรดกไทย ร่วมท้ังการช่ืนชมธรรมชาติรอบตัว
และเข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4   
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.2 

 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
ศ.๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป.๒/๘     
ศ.๑.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  

  ศ.๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕   
ศ.๒.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  

  ศ.๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕   
ศ.๓.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,ป.๒/๓ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 25 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัส ศ 13101                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                           จ านวน 20 ชัว่โมง/ปี 
 

ศึกษา วิเคราะห์ บรรยาย ปฏิบัติ น าเสนอ เกี่ยวกับ รูปร่าง รูปทรง สีพื้นผิว ปรากฏการณ์ต่างๆ
ตามธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แยกแยะประเภท ชนิดต่างๆของวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรมศิลปะตาม
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เพื่อการเรียนรู้สาระอื่นและในชีวิตประจ าวัน ส ารวจค้นคว้า เพื่อจัดท าโครงงาน
ความเป็นมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วิพากย์ วิจารณ์ ผลงานของตนให้ผู้อื่นรับรู้ได้ ตระหนักในคุณค่า    
ของงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างประทับใจ สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  ด้วยความเป็นสากลสู่ประชาคม
อาเซียนและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

เข้าใจแหล่งคุณสมบัติในเรื่องเสียง การขบัร้อง การบรรเลงดนตรี ใช้องค์ประกอบของดนตรี การใช้เครื่อง
ดนตรีอย่างถูกต้องปลอดภัย แสดงออกถึงการรับรู้ความไพเราะของเสียงมีความคิดเห็นเดียวกับเสียงในธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม เสียงขับร้อง เสียงเครื่องดนตรีของตนเองและบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆกับสังคม รู้ความเป็นมา        
ของดนตรีสากลและภูมิปัญญาของดนตรีสากล  ด้วยความเป็นสากลสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถ    
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้       
กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย ใช้ประสบการจากประสาทสัมผัสท้ัง ๕ 
การเคล่ือนไหวเพื่อแสดงเป็นตัวละครตามจินตนาการ การแสดงบทบาทสมมติ ให้มีการส่ือความสอดคล้อง
ตามเรื่องราวที่แสดง การส ารวจรับรู้ถึงเรื่องราวความรู้สึกและจินตนาการท่ีเกิดจากการใช้เสียงอย่างสร้างสรรค์ 
การใช้ภาษาเพื่อส่ือความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการเกี่ยวกับการแสดงของตนเองและผู้อื่น การสร้าง
ผลงานทางพฤติกรรมการท างานกลุ่ม การเคล่ือนไหวอย่างอิสระและมีรูปแบบประกอบแสดงเบื้องต้น การใช้
ภาษาท่าการแสดงนาฏศิลป์ประเภทร า ระบ า เต้น ฟ้อน การแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดเห็น และการใช้
เหตุผลด้วยเอกคติท่ีสร้างสรรค์ การรับฟังความคิดเห็น แนะน าและเสนอแนวปรับปรุงเพื่อพัฒนา การเข้าชม       
และการมีส่วนร่วมในศิลปะวัฒนธรรมไทยถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก  จินตนาการ และเกิดความรักช่ืนชม 
รับรู้นาฏศิลป์อันเป็นมรดกไทย ร่วมท้ังการช่ืนชมธรรมชาติรอบตัวและเข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4   
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.2 , 8.4 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ศ.๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗ , ป.๓/๘, ป.๓/๙ , ป.๓/๑๐     
ศ.๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
ศ.๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕            
ศ.๒.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒    
ศ.๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕            
ศ.๓.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 27 ตัวชีวั้ด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัส ศ 14101                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                           จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 

 

มีความประทับใจจากความช านาญของธรรมชาติ และส่ิงท่ีพบเห็นและน ามาจินตนาการและสร้างสรรค์ 
เป็นผลงานศิลป์(พัฒนศิลป์ )ได้อย่างสวยงามด้วยวิธีการต่างๆได้น าทัศนธาตุและเทคนิคใหม่ๆ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลปะได้อย่างมั่นใจและสนุกสนานด้วยความเป็นอิสระมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม      
ท่ีเหมาะสม ด้วยความเป็นสากลสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

ศึกษาการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านท้ังบรรเลงเด่ียวและวง การขับร้องประกอบเครื่องดนตรี
พื้นบ้าน การใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านตาม
ความเข้าใจ แสดงความคิดเห็นเรื่ององค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้าน บอกเล่าถึงแหล่งท่ีมาของดนตรีพื้นบ้าน 
เข้าใจโอกาสในการน าไปใช้ และการใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้านกับวัฒนธรรม 
ด้วยความเป็นสากลสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ การแสดงบทบาทสมมติ ภาษาท่า นาฏยศัพท์ การใช้
ภาษานาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์ตามแบบแผน การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง การแสดงพื้นเมือง การเป็นผู้ชม    
ท่ีดี การเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงพื้นบ้าน น าประสบการณ์เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับกลุ่ม
สาระอื่น การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมนาฏศิลป์ เพื ่อบ่งบอกถึง
ค่านิยม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ร่วมท้ังการช่ืนชมธรรมชาติรอบตัวและเข้าร่วมในกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4   
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.4 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 , 8.5 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
ศ.๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗ , ป.๔/๘ , ป.๔/๙                  
ศ.๑.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
ศ.๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕,ป.๔/๖ , ป.๔/๗            
ศ.๒.๒   ป.๔/๑ , ป.๔/๒    

  ศ.๓.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ 
ศ.๓.๒   ป.๔/๑ , ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ , ป.๔/๔ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 29 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัส ศ 15101                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                           จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 

 

ถ่ายทอดความคิดจินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจจากความงามของธรรมชาติ ด้วยการสร้างสรรค์
ทัศนศิลป์ โดยใช้ทัศนธาตุให้เป็นรูปร่าง รูปทรงต่างๆ ตามความสนใจด้วยการใช้อุปกรณ์ เป็นการสร้างสรรค์งานอย่าง
ปลอดภัย บอกความรู้สึกในการรับรู้ความงามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุรูปร่าง รูปทรง
ต่างๆ ในธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม สามารถใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานให้เกิดการเรียนรู้ รวมท้ังบอกความ
เป็นมาและความช่ืนชมในผลงานศิลปะในท้องถิ่นท่ีเป็นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยความเป็นสากล        
สู่ประชาคมอาเซียนและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

ศึกษาเพื่อให้รู้ประวัติและวิวัฒนาการทางดนตรีไทยการสืบทอดดนตรีไทยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเภท    
ของเครื่องดนตรีไทย สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องดนตรีไทย ฝึกปฏิบัติให้มีทักษะในการขับร้องเพลงไทย
และบรรเลงดนตรีไทย เพื่อส่ือความคิดจินตนาการ ความรู้สึกประทับใจและเห็นคุณค่าไปสร้างสรรค์งานทางดนตรี
ไทย ตลอดจนน าความรู้และหลักการทางดนตรีไทยไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและชีวิตประจ าวัน ยอมรับ   
ในภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยที่เกี ่ยวข้องกับดนตรีไทยด้วยความเป็นสากลสู่ประชาคมอาเซียน          
และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานการละคร ฝึกเทคนิคการแสดงเลียนแบบอย่างอิสระและจินตนาการ หลักการ
แต่งเรื่องสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ และมีความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย การฝึกปฏิบัติ การเลียนแบบ
ท่าทางอย่างอิสระ  จินตนาการ และมีรูปแบบของการแต่งเรื่องจากประสบการณ์ การเคล่ือนไหวอย่างมีอิสระ        
และมีรูปแบบเพื่อส่ือสารทางนาฏศิลป์โดยการใช้ภาษาท่า นาฏยศัพท์มาประดิษฐ์ท่าร า การแสดงนาฏศิลป์ไทยอย่าง
มีแบบแผน หลักความงามทางนาฏศิลป์ สู่การสร้างสรรค์ผลงาน ท้ังนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน การเป็นผู้ชม
ท่ีดี มีสมาธิ น าประสบการณ์เช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน และตระหนักในคุณค่าของจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ เพื่อบ่งบอกถึง
ค่านิยม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ร่วมท้ังการช่ืนชมธรรมชาติรอบตัวและเข้าร่วมในกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4   
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3  
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.4 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.4 , 8.5 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ศ.๑.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๙      
ศ.๑.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒  

  ศ.๒.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕,ป.๕/๖ , ป.๕/๗     
ศ.๒.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒  
ศ.๓.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕,ป.๕/๖     
ศ.๓.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒  

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 26 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัส ศ 16101                                                              กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                           จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 

 

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้เทคนิคใหม่ๆอย่างมั่นใจ สนใจและเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม
ทัศนศิลป์ได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับความงาม              และ
ความประทับใจและความคิดสร้างสรรค์ น าความรู้ความสามารถทางทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้ความเป็นมา
เห็นความส าคัญและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม ด้วยความเป็นสากลสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์            โดยใช้
วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

ศึกษาเพื่อให้รู้ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากล การสืบทอดดนตรีสากลท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องดนตรีสากลและเพลงไทยสากล ฝึกปฏิบัติ      
ให้มีทักษะในการขับร้องเพลงไทยสากล อ่านโน้ตเพลงสากลและบรรเลงเพลงสากล เพื่อส่ือความคิดและจินตนาการ 
ความรู้สึกประทับใจและเห็นคุณค่า น าไปสร้างสรรค์งานดนตรีสากล ตลอดจนน าความรู้และหลักการทางดนตรีสากล  
ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ๆและในชีวิตประจ าวัน ยอมรับในภูมิปัญญาไทยท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีสากล ด้วยความเป็น
สากลสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์และละคร
สร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาทักษะการสังเกต การปฏิบัติภาษาท่านาฏยศัพท์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมือง การแสดงละครสด ละครหน้ากาก รูปแบบการแสดงโขน สามารถเปรียบเทียบการแสดง      
ในรูปแบบต่างๆ การเป็นผู้ชมท่ีดี น าประสบการณ์ไปเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน และตระหนักใน คุณค่า          
ของนาฏศิลป์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมท้ังการช่ืนชมธรรมชาติรอบตัวและเข้าร่วม
ในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธี การยึดหลักปรัชญา               
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.2 , 8.3 , 8.4 , 8.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4   
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3  
 
สมรรถนะรอง 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.4 

 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
ศ.๑.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗         
ศ.๑.๒   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ศ.๒.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕,ป.๖/๖               
ศ.๒.๒   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ,ป.๖/๓  
ศ.๓.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕,ป.๖/๖               
ศ.๓.๒   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ,ป.๖/๓  

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 28 ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 



   119 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รหัส ง 11101                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           จ านวน 20 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษา วิเคราะห์วิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง สังเกตการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ และวิธีท างาน       
จากการสาธิต ทดลอง ปฏิบัติ และน าผลมาอภิปราย ก าหนดเป็นแนวทางในการท างาน ฝึกการท างาน       
โดยเน้นขั้นตอนกระบวนการและนิสัยการท างาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แล้วน ามาอภิปรายหา
ข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะเบื้องต้น และท างานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว    
ได้ ปรับปรุงวานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของการท างาน และมีนิสัยรักการท างาน 

 โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการท างานกลุ่ม     
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการท างาน และน า
ความรู้ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม       
ท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ฟัง ดู พูดอ่านและเขียนข้อความความรู้นิทานเรื่องราวส้ันๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและส่ิงใกล้  ตัวด้วย
ภาษาท่ีง่าย ๆ ใช้ประสบการณ์ความรู้ทางหลักภาษาบูรณาการกระบวนการคิดไตร่ตรองซึ่ง น าไปสู่การเรียนรู้
ความเข้าใจถ่ายทอดข้อความประโยคส้ัน ๆ สนุกกับการทดลองใช้ค า หรือข้อความ ต่าง ๆ สามารถสร้างผลงาน
โดยใช้ความรู้ท่ีศึกษาและมีความภาคภูมิใจในงานของตน รู้จักตนเอง พึ่งตนเองด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการเรื่องของตนเองได้อย่างสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม        
และสติปัญญามีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนดี มีวินัยมีสุนทรียภาพความมั่นคงทางอารมณ์มีบุคลิกความเป็นไทย
ผสานความเป็นสากล มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย        
เป็นผู้น า และสมาชิกท่ีดีของกลุ่มในการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือกลุ่ม ให้ส าเร็จตามเป้าหมายรับฟัง
ความ คิดเห็นของผู้อื่น ช่วยกลุ่มในการแก้ปัญหา รักษาความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่มปฏิบัติตน
ตามระเบียบ กฎ กติกา ข้อตกลง ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม มีส่วนร่วมใน  การช่วยเหลือผู้อื่น รักษา
สมบัติส่วนรวม ภูมิใจในความเป็นไทย อธิบายความคิดและการตัดสินใจของ  ตนเองอย่างมีเหตุผล                  
มีความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นท่ีมีความแตกต่างหลากหลายและมี ส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
ได้ตามความเหมาะสมกับวัย 
 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.4 , 1.5  
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4   
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
ง 1.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 3 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

รหัส ว 12101                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                           จ านวน 20 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษา วิเคราะห์วิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง สังเกตการใช้ เครื่องมือเครื่องใช้ และวิธีท างาน    
จากการสาธิต ทดลอง ปฏิบัติ และน าผลมาอภิปราย ก าหนดเป็นแนวทางในการท างาน ฝึกการท างาน        
โดยเน้นขั้นตอนกระบวนการและนิสัยการท างาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แล้วน ามาอภิปรายหา
ข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเบ้ืองต้น และท างานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
ได้ ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของการท างาน และมีนิสัยรักการท างาน  

 โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการท างานกลุ่ม   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการท างาน และน า
ความรู้ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม      
ท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ฟัง ดู พูดอ่านและเขียนข้อความความรู้นิทานเรื่องราวส้ันๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและส่ิงใกล้ตัว       
ด้วยภาษาท่ีง่าย ๆ ใช้ประสบการณ์ความรู้ทางหลักภาษาบูรณาการกระบวนการคิดไตร่ตรองซึ่ง  น าไปสู่        
การเรียนรู้ความเข้าใจถ่ายทอดข้อความประโยคส้ัน ๆ สนุกกับการทดลองใช้ค า หรือข้อความ ต่าง ๆ สามารถ
สร้างผลงานโดยใช้ความรู้ ท่ีศึกษาและมีความภาคภูมิใจในงานของตน รู้จักตนเอง พึ่งตนเองด าเนินชีวิต       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการเรื่องของตนเองได้อย่างสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนดี มีวินัยมีสุนทรียภาพความมั่นคงทางอารมณ์มีบุคลิก
ความเป็นไทยผสานความเป็นสากล มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้น า  และสมาชิกท่ีดีของกลุ่มในการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือกลุ่ม ให้ส าเร็จ               
ตามเป้าหมายรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น ช่วยกลุ่มในการแก้ปัญหา รักษาความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกทุกคน    
ในกลุ่มปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา ข้อตกลง ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม มีส่วนร่วมใน             
การช่วยเหลือผู้อื่น รักษาสมบัติส่วนรวม ภูมิใจในความเป็นไทย อธิบายความคิดและการตัดสินใจของ  ตนเอง
อย่างมีเหตุผล มีความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นท่ีมีความแตกต่างหลากหลายและมี  ส่วนร่วม      
ในกิจกรรมส่วนรวมได้ตามความเหมาะสมกับวัย 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.4 , 2.5  
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4   
 

รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.5/3 
รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 3 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

รหัส ว 13101                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                           จ านวน 20 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษา อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยการสาธิต 
ทดลองปฏิบัติ และน าผลมาอภิปราย ก าหนดเป็นแนวทางในการท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ท างานด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการท างาน    
และน าความรู้ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม    
และค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ฟัง ดู พูดอ่านและเขียนข้อความความรู้นิทานเรื่องราวส้ันๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและส่ิงใกล้  ตัวด้วย
ภาษาท่ีง่าย ๆ ใช้ประสบการณ์ความรู้ทางหลักภาษาบูรณาการกระบวนการคิดไตร่ตรองซึ่ง น าไปสู่การเรียนรู้
ความเข้าใจถ่ายทอดข้อความประโยคส้ัน ๆ สนุกกับการทดลองใช้ค า หรือข้อความ ต่าง ๆ สามารถสร้างผลงาน
โดยใช้ความรู้ท่ีศึกษาและมีความภาคภูมิใจในงานของตน รู้จักตนเอง พึ่งตนเองด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการเรื่องของตนเองได้อย่างสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม       
และสติปัญญามีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนดี มีวินัยมีสุนทรียภาพความมั่นคงทางอารมณ์มีบุคลิกความเป็นไทย
ผสานความเป็นสากล มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย        
เป็นผู้น า และสมาชิกท่ีดีของกลุ่มในการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือกลุ่ม ให้ส าเร็จตามเป้าหมายรับฟัง
ความ คิดเห็นของผู้อื่น ช่วยกลุ่มในการแก้ปัญหา รักษาความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่มปฏิบัติตน
ตามระเบียบ กฎ กติกา ข้อตกลง ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม มีส่วนร่วมใน  การช่วยเหลือผู้อื่น รักษา
สมบัติส่วนรวม ภูมิใจในความเป็นไทย อธิบายความคิดและการตัดสินใจของ  ตนเองอย่างมีเหตุผล                  
มีความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นท่ีมีความแตกต่างหลากหลายและมี ส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
ได้ตามความเหมาะสมกับวัย 
 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4  

 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5  
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4   
 



   124 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
ง 1.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 3 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

รหัส ว 14101                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษาและเข้าใจเหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ตามล าดับขั้นตอน เข้าใจพลังงาน      
และทรัพยากรในการท างาน ศึกษาความหมายและความส าคัญของอาชีพ 

อธิบายการท างาน ปฏิบัติ ใช้ และสร้าง โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการส่ือสาร เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

เพื่อให้มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน รับผิดชอบ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนข้อความเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านวรรณกรรมและวรรณคดีและตาม เจตนาการ 
จับใจความส าคัญ ใช้วิจารณญาณตามหลักการ น าความคิดน าเสนอล าดับข้อมูลอย่างเป็น  ขั้นตอนน าองค์
ความรู้ท่ีได้ไปตัดสินใจแก้ปัญหาได้พูด และการเขียนอย่างสร้างสรรค์รวมถึงเข้าใจและ เห็นคุณค่าของสังคม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รู้จักตนเอง พึ่งตนเองด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการ
เรื่องของตนเองได้อย่างสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญามีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนดี     

มีวินัย มีสุนทรียภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ มีบุคลิกความเป็นไทยผสมความเป็นสากล ทะนุบ ารุงรักษา
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติและธ ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย สร้างรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น
รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเองครอบครัวสังคม  เข้าถึง วิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เลือกใช้
เครื่องมือและแหล่งส่ือสารสนเทศใช้ส่ือและเทคโนโลยีดิจิตอล จัดการออกแบบโครงสร้างล าดับเหตุการณ์
เนื้อหาสาระใช้ในพิธีต่าง ๆ เข้าข้อมูลท่ีต้องการ รวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์ เข้าใจความหมาย
ของเนื้อหาสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัยรู้เท่าทันและมีคุณธรรมจริยธรรม มีกระบวนการ
หรือวิธีการในการท างานร่วมกัน รู้จักการยอมรับความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสียของ  ผู้อื่น และสามารถแสดง
ความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง  ความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี          
โดยค านึงถึงสภาวะแวดล้อม สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดข้อมูลให้ ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างครบถ้วนมีเหตุผล 

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้ในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น 
สามารถเลือกวิธีการส่ือสาร แก้ปัญหาเบ้ืองต้นได้อย่างเหมาะสมตามวัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 , 4.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4  
 
 

สมรรถนะรอง 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5  
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.3 , 4.4  
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชีวั้ด 
ง 1.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
ง 2.1 ป.4/1 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 5 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 



   127 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

รหัส ว 15101                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเหตุผลในการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน ใช้ทักษะ
การจัดการในการท างานอย่างเป้นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการ
ท างานกับสมาชิกในครอบครัวมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ส ารวจ 
ค้นหา รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน และระบุความแตกต่างของอาชีพ  
 โดยใช้กระบวนการการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการท างาน
กลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการท างาน และน าความรู้      
ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม              
ท่ีเหมาะสม และจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนข้อความเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านวรรณกรรมและวรรณคดีและตาม เจตนาการ 
จับใจความส าคัญ ใช้วิจารณญาณตามหลักการ น าความคิดน าเสนอล าดับข้อมูลอย่างเป็น  ขั้นตอนน าองค์
ความรู้ท่ีได้ไปตัดสินใจแก้ปัญหาได้พูด และการเขียนอย่างสร้างสรรค์รวมถึงเข้าใจและ เห็นคุณค่าของสังคม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รู้จักตนเอง พึ่งตนเองด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการ
เรื่องของตนเองได้อย่างสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญามีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนดี     

มีวินัย มีสุนทรียภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ มีบุคลิกความเป็นไทยผสมความเป็นสากล ทะนุบ ารุงรักษา
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติและธ ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย สร้างรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น
รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเองครอบครัวสังคม  เข้าถึง วิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เลือกใช้
เครื่องมือและแหล่งส่ือสารสนเทศใช้ส่ือและเทคโนโลยีดิจิตอล จัดการออกแบบโครงสร้างล าดับเหตุการณ์
เนื้อหาสาระใช้ในพิธีต่าง ๆ เข้าข้อมูลท่ีต้องการ รวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์ เข้าใจความหมาย
ของเนื้อหาสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัยรู้เท่าทันและมีคุณธรรมจริยธรรม มีกระบวนการ
หรือวิธีการในการท างานร่วมกัน รู้จักการยอมรับความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสียของ  ผู้อื่น และสามารถแสดง
ความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง  ความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี         
โดยค านึงถึงสภาวะแวดล้อม สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดข้อมูลให้ ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างครบถ้วนมีเหตุผล 

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้ในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น 
สามารถเลือกวิธีการส่ือสาร แก้ปัญหาเบ้ืองต้นได้อย่างเหมาะสมตามวัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

  สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4  
 

สมรรถนะรอง 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5  
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.3 , 5.4  
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
ง 1.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ง 2.1 ป.5/1 , ป.5/2 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 6 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

รหัส ว 16101                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                           จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 

 

ศึกษาแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน การจัดการในการท างาน          
และท างานร่วมกับครอบครัวและผู้อื่นอย่างมีมารยาท ส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ  

อธิบาย อภิปราย ปฏิบัติ สร้าง รวบรวม เลือก ใช้ เก็บรักษา น าเสนอ ส ารวจ ระบุ โดยใช้ทักษะ
กระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าในการด ารงชีวิต ใช้ทักษะท่ีจ าเป็น ใช้ประสบการณ์ เห็นแนวทางในอาชีพ 

เพื่อให้มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตส านึกความรับผิดชอบ 
ประหยัดในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนข้อความเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านวรรณกรรมและวรรณคดีและตามเจตนา      
การ จับใจความส าคัญ ใช้วิจารณญาณตามหลักการ น าความคิดน าเสนอล าดับข้อมูลอย่างเป็น ขั้นตอนน าองค์
ความรู้ท่ีได้ไปตัดสินใจแก้ปัญหาได้พูด และการเขียนอย่างสร้างสรรค์รวมถึงเข้าใจและ  เห็นคุณค่าของสังคม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รู้จักตนเอง พึ่งตนเองด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการ
เรื่องของตนเองได้อย่างสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญามีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนดี     

มีวินัย มีสุนทรียภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ มีบุคลิกความเป็นไทยผสมความเป็นสากล ทะนุบ ารุงรักษา
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติและธ ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย สร้างรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น
รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเองครอบครัวสังคม เข้าถึง วิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เลือกใช้
เครื่องมือและแหล่งส่ือสารสนเทศใช้ส่ือและเทคโนโลยีดิจิตอล จัดการออกแบบโครงสร้างล าดับเหตุการณ์
เนื้อหาสาระใช้ในพิธีต่าง ๆ เข้าข้อมูลท่ีต้องการ รวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์ เข้าใจความหมาย
ของเนื้อหาสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัยรู้เท่าทันและมีคุณธรรมจริยธรรม  มีกระบวนการ
หรือวิธีการในการท างานร่วมกัน รู้จักการยอมรับความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสียของ  ผู้อื่น และสามารถแสดง
ความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง  ความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี          
โดยค านึงถึงสภาวะแวดล้อม สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดข้อมูลให้  ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างครบถ้วนมีเหตุผล 

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้ในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น 
สามารถเลือกวิธีการส่ือสาร แก้ปัญหาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมตามวัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

  สมรรถนะย่อย 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5 , 6.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 สมรรถนะย่อย 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4  
 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5  
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย 6.1 , 6.3 , 6.4  
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
ง 1.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3  
ง 2.1 ป.6/1 , ป.6/2 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 5 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

รหัส อ 11101       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                จ านวน 200 ชั่วโมง/ปี 
                

ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ  ถูกต้อง           
ตามหลักการ อ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟัง ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
พูดโต้ตอบด้วย ค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้ค าส่ังง่าย ๆ ตามแบบท่ีส่ัง     
บอกความต้องการง่ายๆของ ตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ ท่ีเกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 
พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง ใกล้ตัว พูดและท าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือ
และค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของ เจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม   
กับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ฟังพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ี  เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวเห็นประโยชน์ในการเรียน ภาษาต่างประเทศ โดยใช้กระบวนการสอนภาษา        
และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และสนทนา โต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวม
ความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรม       
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้เพื่อให้เกิดภาวะการเป็น ผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีวาทศิลป์และมารยาทในการพูด กล้า แสดงออก มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5  
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.3  
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.4  
 
 
 
 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ต 1.1 ป1/1 , ป1/2, ป1/3, ป1/4  
ต 1.2 ป1/1 , ป1/2, ป1/3, ป1/4  
ต 1.3 ป1/1  
ต 2.1 ป1/1 , ป1/2, ป1/3  
ต 2.2 ป1/1  
ต 3.1 ป1/1  
ต 4.1 ป1/1  
ต 4.2 ป1/1  

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 16 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

รหสั อ 12101                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                           จ านวน 200 ช่ัวโมง/ปี 
      

ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ  ถูกต้อง          
ตามหลักการ อ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟัง ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว      
พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้ค าส่ังง่าย ๆ ตามแบบท่ีส่ัง          
บอกความต้องการง่ายๆของ ตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ ท่ีเกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง 
พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง ใกล้ตัว พูดและท าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือ
และค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของ เจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม  
กับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ฟังพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ี เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวเห็นประโยชน์ในการเรียน ภาษาต่างประเทศ โดยใช้กระบวนการสอนภาษา        
และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และสนทนา โต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวม
ความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรม        
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง มีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม ท้ังนี้เพื่อให้เกิดภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีวาทศิลป์และมารยาทในการพูด กล้าแสดงออก      
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ระดมสมองในการคิดแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์อันดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีทัศนคติท่ี
ดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต
ตามบริบทท้องถิ่น 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5  
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.5 
 
 
 
 

มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ต 1.1 ป1/1 , ป1/2, ป1/3, ป1/4  
ต 1.2 ป1/1 , ป1/2, ป1/3, ป1/4  
ต 1.3 ป1/1  
ต 2.1 ป1/1 , ป1/2, ป1/3  
ต 2.2 ป1/1  
ต 3.1 ป1/1  
ต 4.1 ป1/1  
ต 4.2 ป1/1  

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 1 สมรรถนะรอง / 16 ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รหัส อ 13101                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                           จ านวน 200 ชั่วโมง/ปี 
 

ปฏิบัติตามค าส่ังและค าขอร้องท่ีฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยคและบทพูด 
เข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค า         
และประโยคท่ีฟัง ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย พูดโต้ตอบค าส้ัน ๆ     
ง่าย ๆ ในการส่ือสารระหว่าง บุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้ค าส่ังและค าขอร้องง่ายๆตามแบบท่ีฟัง บอกความ
ต้องการง่ายของตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดขอ และให้ข้อมูลให้ง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง    
บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัวจัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ และส่ิงของ ตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน พูด   
และท าท่าทางประกอบ ตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือและค าศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวข้อง
กับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม  กิจกรรมและวัฒนธรรม      
ท่ีเหมาะสมกับวัย บอกความแตกต่างของเสียง อักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆของ  ภาษาต่างประเทศ 
บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟังพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิ ดขึ้นในห้องเรียน                  
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง พูด 
อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง และการใช้ภาษาท่าทางรูปแบบ พฤติกรรมการส่ือสารของเจ้าภาษา กระบวนการ
กลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และสนทนาโต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความ
เพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข ภูมิใจในความเป็นไทยและเข้าใจในวัฒนธรรมและปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียนสังคมได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้เพื่อให้เกิดภาวะการเป็นผู้น า
และผู้ตามท่ีดี มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีวาทศิลป์และมารยาทในการพูด         
กล้าแสดงออก กล้าคิดและตัดสินใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ          
ในระดับสูง  

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.4 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ต 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4  
ต 1.2 ป.3/1, ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 ,ป.3/5  
ต 1.3 ป.3/1, ป.3/2  
ต 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ต 2.2 ป.3/1  
ต 3.1 ป.3/1  
ต 4.1 ป.3/1  
ต 4.2 ป.3/1  

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 18 ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รหัส อ 14101                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                             จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 
 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน า (instructions) ง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงค า 
สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุภาพ 
หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความส้ันๆ ท่ีฟัง หรืออ่าน ตอบค าถาม
จากการฟังและอ่าน ประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล      
ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง และค าขอ อนุญาตง่าย ๆ พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ง่าย ๆ พูด/เขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว พูดแสดงความรู้สึก
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของ ส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวตามท่ีฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็น
ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว น าเสนอความคิดได้ในหลากหลายรูปแบบ พูดและท าท่าประกอบ         
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/      
งานฉลองและ ชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับ
วัย บอกความแตกต่าง ของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
บอกความเหมือน/ความ แตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ท่ี เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยการพูด / การเขียน ฟัง     
และพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน ห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้เครื่องมือสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลท่ี
มีประโยชน์ ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา 
การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง และการใช้ภาษาท่าทางรูปแบบ พฤติกรรมการส่ือสารของเจ้าภาษา 
กระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และสนทนาโต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้      
ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวม
ความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรม       
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้เพื่อให้เกิดภาวะการเป็น ผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ รับฟังความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีวาทศิลป์และมารยาทในการพูด กล้า แสดงออก      
พร้อมปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ
ในระดับสูง 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5, 4.6 , 4.7 , 4.8 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.4 , 1.5 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย  8.1 , 8.4  
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 , ป.4/4 
ต 1.2 ป.4/1, ป.4/2 , ป.4/3, ป.4/4 ,ป.4/5 
ต 1.3 ป.4/1, ป.4/2 , ป.4/3 
ต 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ต 2.2 ป.4/1, ป.4/2 
ต 3.1 ป.4/1 
ต 4.1 ป.4/1  
ต 4.2 ป.4/1  

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 20 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รหัส อ 15101                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5                             จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษาค าส่ัง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง ค าแนะน า ท่ีใช้ในห้องเรียนและในสถานศึกษา การอ่านออกเสียง
ค า กลุ่มค า ประโยคง่าย ๆ ข้อความ บทกลอน ตามหลักการอ่านออกเสียง ศึกษาวงค าศัพท์สะสมท้ังท่ีเป็น
รูปธรรม และนามธรรมประมาณ 550-700 ค า การใช้พจนานุกรม การระบุ /วาดภาพ เกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่าง นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ -ขาย      
ลมฟ้าอากาศ ให้ตรงกับความหมายของกลุ่มค า ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่าง ๆ     
การหาใจความส าคัญในประโยค บทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน จากการฟังและการอ่าน  การพูด และเขียนบท
สนทนาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว ส านวนการตอบรับ การใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง
ค าขออนุญาต ค าแนะน าท่ีมี 1-2 ขั้นตอน การใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยคท่ีแสดงความต้องการ         
และขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ การขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว การแสดงความรู้สึก พร้อมท้ังการให้เหตุผลประกอบ         
การให้ข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การน าเสนอ
ความคิดรวบยอด ในรูปแบบของภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง จากเรื่องท่ีฟังและอ่าน การพูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์            
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การเปรียบเทียบความเหมือน      
และความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคต่าง ๆ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับ             
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยการค้นคว้า รวบรวม และการน าเสนอค าศัพท์             
ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษาและในท้องถิ่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว
จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ฟัง พูด อ่าน เขียน ประยุกต์ใช้องค์ความรู้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์            
และตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณบนฐานของเหตุผลมีทักษะทางภาษา เจตคติ และคุณลักษณะส่วนบุคคล    
ในการรับสารการส่งสาร การมีปฏิสัมพันธ์มีกลยุทธ์ในการติดต่อส่ือสาร สามารถส่ือสารได้เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม ถ่ายทอดความคิดประสบการณ์และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
ใช้คุณธรรมเช่ือมโยงสรรพส่ิงรอบตัวสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ทางภาษาท่ีหลากหลาย เน้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เน้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล  
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอ่านออก เขียนได้ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสมกับวัย และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา                
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ สามารถน าความรู้        
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม   
 
 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.4 , 5.6 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย  8.1 , 8.3 , 8.4  
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

  ต ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
  ต ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
  ต ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓        
  ต ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓        
  ต ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
  ต ๓.๑  ป.๕/๑                              
  ต ๔.๑  ป.๕/๑                                

           ต ๔.๒  ป.๕/๑          
รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 3 สมรรถนะรอง / 20 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐานตามกรอบฐานสมรรถนะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

รหัส อ 16101                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                             จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี 
 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และ ค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอน
ส้ัน ๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์                
หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ       
และเรื่องเล่า พูด/เขียนโต้ตอบในการ ส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า พูด/เขียน
แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ        
พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึก
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมท้ัง ให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ          
ท่ีฟังหรืออ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ใช้ ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ  เทศกาล/วันส าคัญ/        
งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ      
บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค ชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน     
และ การล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน/
ความแตกต่าง ระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์
ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด / การเขียน ใช้ภาษาส่ือสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง และการใช้ภาษา
ท่าทางรูปแบบ พฤติกรรมการส่ือสารของเจ้าภาษา กระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ 
และสนทนาโต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ผู้ เรียนมีความสุข ภู มิ ใจในความเป็นไทยและเข้าใจในวัฒนธรรมและปฏิบัติ                 
ตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียนสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้เพื่อให้เกิด
ภาวะการเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดี มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีวาทศิลป์           
และมารยาทในการพูด กล้าแสดงออก กล้าคิดและตัดสินใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง 
 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5, 4.6 , 4.7 , 4.8 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
 
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3  
สมรรถนะรอง 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.3 , 5.4 , 5.6 
 
มาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1 ป 6/1  ป 6/2, ป 6/3, ป 6/4 
ต 1.2 ป 6/1 ป 6/2, ป 6/3, ป 6/4, ป 6/6 
ต 1.3 ป 6/1 ป 6/2, ป 6/3 
ต 2.1 ป.6/1 ป.6/2, ป.6/3  
ต 2.2 ป 6/1, ป 6/2 
ต 3.1 ป.6/1  
ต 4.1 ป.6/1  
ต 4.2 ป.6/1  

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / 20 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติมตามกรอบฐานสมรรถนะ 
 

ท 1๑201  รายวิชา ส่งเสริมทักษะภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                         จ านวน ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ศึกษาการอ่านและเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ตัวเลขไทย การสะกดค า การอ่านแบบแจกลูกค า    
และการอ่านเป็นค า การอ่านและการเขียนตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การผันวรรณยุกต์ 
และความหมายของค า ข้อความ และประโยค ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ เรื่องส้ัน วิธีอ่าน       
ร้อยแก้วและบทอาขยาน มารยาทในการพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การฟังค าแนะน า ค าส่ัง และการปฏิบัติ     
อย่างมีมารยาท การพูดแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง  และใช้ถ้อยค าอย่างสุภาพต่อส่ิงท่ีฟัง อ่าน       
หรือดู ศึกษาการคิดวิเคราะห์ จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรม มีมารยาทในการอ่านและท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด  ให้ เขียนเรื่องจากภาพ และบอกข้อคิดของวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 

โดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ท้ังในด้านการฟัง การพูด การอ่าน เขียน รับฟัง รับรู้ตีความ      
และส่งสารด้วยภาษาต่างๆ ทางวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ต้ังใจเรียน
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค้น         
เพื่อหาข้อมูล มีความรอบคอบในการท างาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด     
การอ่าน การเขียน และการฟัง  
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.5 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้    
๒.  การสะกดค า การอ่านแบบแจกลูก และการอ่านเป็นค าได้ 
๓.  อ่านออกเสียงค า ข้อความ และสามารถน ามาแต่งประโยคได้ 
๔.  การผันวรรณยุกต์  ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ได้ 
๕.  เขียนตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราได้ 
๖.  อ่านออกเสียงข้อความเรื่องส้ัน บทอาขยาน ค าคล้องจองได้ 

 ๗.  อ่านออกเสียงข้อความเรื่องส้ัน และตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 2 สมรรถนะรอง / ๗   ผลการเรียนรู้ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติมตามกรอบฐานสมรรถนะ 
 

ค 12201 รายวิชา ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                         จ านวน ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

    

การใช้สัญลักษณ์ การส่ือความหมาย และการส่ือสารการแก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เช่ือมโยงสาระความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ ในระดับเนื้อหาวิชา   
ต่าง ๆ ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของส่ิงของหรือจ านวนนับท่ีไม่เกิน
หนึ่งพัน และศูนย์ การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ การบวก ลบ คูณ หาร  
และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ การวิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
และโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ การหา ความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร  
และเปรียบเทียบความยาวในหน่วย เดียวกัน น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด และ เปรียบเทียบน้ าหนักในหน่วย
เดียวกัน ปริมาตรและความจุเป็นลิตร และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหน่วยเดียวกัน ความสัมพันธ์
เรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบ ของรูปเรขาคณิต 

เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  เขียนและอ่าน เปรียบเทียบ
และเรียงล าดับบวก ลบ คูณ หาร ระคนจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ วิเคราะห์ อภิปรายบอกเปรียบเทียบ
เขียนรูปเรขาคณิตการน าเสนอข้อมูล ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
มีความคิริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ มีความรอบคอบการให้เหตุผล เห็นคุณค่า                
ของการน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
           สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.2 , 8.3 , 8.4 , 8.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.4 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
          สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.4 
 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยได้ 
2. สามารถบอกปริมาณของส่ิงของหรือจ านวนนับท่ีไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ได้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

3. สามารถเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ได้ 
4. บวก ลบ คูณ หาร ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ได้ 
5. วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนได้ 
6. หาความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร และเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกันได้ 
7. หาน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด และเปรียบเทียบน้ าหนักในหน่วยเดียวกันได้ 
8. บอกความสัมพันธ์ของแบบรูปเราขาคณิตสองมิติและสามมิติได้ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 3 สมรรถนะรอง / 8   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติมตามกรอบฐานสมรรถนะ 
 

อ 13201 รายวิชา ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                  จ านวนเวลา 40 ชั่วโมง/ปี                                                              
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ฟัง พูด อ่าน เขียน ประยุกต์ใช้องค์ความรู้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ
บนฐานของเหตุผล มีความรู้ความเข้าใจทางภาษาเจตคติและคุณลักษณะส่วนบุคคลในการรับสาร และการส่งสาร        
การมีปฏิสัมพันธ์ มีกลยุทธ์ในการติดต่อส่ือสาร ส่ือสารได้เหมาะสมกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรม ถ่ายทอด
ความคิดประสบการณ์และวัฒนธรรมไทยไปสังคมโลกอย่างสร้างสรรค์ ศึกษาวิเคราะห์ค า กลุ่มค า ประโยคค าส่ัง          
ค าขอร้อง บทพูดเข้าจังหวะตามหลักการอ่าน ภาพและสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและประโยค ความ
ต้องการของตนเองตามแบบท่ีฟังนิทาน ค าถาม ประโยค บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว หมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ ส่ิงของ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ งานฉลองชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา ค า กลุ่มค า ประโยค              
ของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร 
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น รวมท้ังสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว
โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดตอบโต้และท าท่าทางประกอบ การอ่านออกเสียง       
การระบุตัวอักษร การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา 

            เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี และมีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
           สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.5 

 ผลการเรียนรู้ 
  1.  นักเรียนสามารถใช้ค าทักทาย ค าอ าลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง 
  2.  นักเรียนสามารถสามารถเขียนและอ่านออกเสียงค าศัพท์ต่าง ๆ ได้ 
  3.  นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ 
  4.  นักเรียนสามารถสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลผู้อื่นได้ 
  5.  นักเรียนสามารถสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
  6.  นักเรียนสามารถถาม-ตอบ ประโยคง่ายๆได้ 
 รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 1 สมรรถนะรอง / 6   ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติมตามกรอบฐานสมรรถนะ 
 

รหัสวิชา ส 1๔201 วิชา ท่องเที่ยวเอกลักษณ์คืนถ่ิน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                  เวลา 40 ช่ัวโมง/ปี 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวในท้องถิ่น กฎหมายและระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน การตลาดท่องเท่ียว ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว สินค้า 
ผลิตภัณฑ์ การสร้างภาพลักษณ์ บทบาทหน้าท่ี และรูปแบบของการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์  
การท่องเท่ียว บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณและการยุวอาสาสมัครน าเท่ียว (เจ้าบ้านน้อยท่ีดี) รวมทั้งน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่การท่องเท่ียว โดยใช้กระบวนการการค้นคว้าสืบหาข้อมูล อภิปราย และแก้ปัญหา 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการระดมความคิด และกระบวนการการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการท างานกลุ่มปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้น า และสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม          
ในการให้ความช่วยเหลือความร่วมมือกลุ่ม ให้ส าเร็จตามเป้าหมายรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น ช่วยกลุ่ม         
ในการแก้ปัญหารักษาความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่มปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา ข้อตกลง 
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม มีส่วนร่วมใน การช่วยเหลือผู้อื่น รักษาสมบัติส่วนรวม และภูมิใจในความเป็นไทย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นท้องถิ่น มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจ มีส่วนร่วม     
ในการอนุรักษ์ เผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่นของตนเอง และสามารถน าความรู้
ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.3 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
          สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.3 , 2.4 
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
         สมรรถนะย่อย 3.2 , 3.4 , 3.5 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
           สมรรถนะย่อย 4.4 , 4.5 , 4.8  
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.5 , 5.6 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
          สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.2 , 8.4 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  บอกความหมายและความส าคัญของการท่องเท่ียว 
๒.  บอกหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการท่องเท่ียว 
๓.  บอกแหล่งท่องเท่ียว วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

๔.  เผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 6 สมรรถนะรอง / 4   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติมตามกรอบฐานสมรรถนะ 

 

รหัสวิชา ว15201 วิชา ส่งเสริมทักษะสะเต็มศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                  เวลา 40 ช่ัวโมง/ปี 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศึกษา ความรู้ด้านทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์จรวดขวดน้ า ฝึกปฏิบัติยิงจรวด
ขวดน้ าให้ลงตรงเป้าท่ีก าหนด ประกวดจรวดขวดน้ า แข่งขันการยิงจรวดขวดน้ า โดยมีกระบวนการหรือวิธีการ             
ในการท างานร่วมกันรู้จักการยอมรับความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสียของ ผู้อื่น และสามารถแสดงความรู้สึกของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 

โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  
ตลอดจนสามารถอธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากส่ิงท่ีได้เรียน สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์        
ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่า ความส าคัญของช้ินงานท่ีสร้างขึ้น เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้ในการปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น และสามารถน าความรู้ ท่ีได้มาประยุกต์ใช้               
ในชีวิตประจ าวันรู้จักตนเอง พึ่งตนเองด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.2 , 1.4 , 1.6 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
          สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.3 , 2.4 , 2.5 
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
         สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.3 , 3.6 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
          สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.2 , 8.3 , 8.5 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
๒.  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการประดิษฐ์จรวดขวดน้ า 
๓.  ผู้เรียนเกิดทักษะ ในการประดิษฐ์จรวดขวดน้ า 
๔.  ผู้เรียนเกิดความตระหนัก รักษาส่ิงแวดล้อม น าวัสดุใช้แล้วมาท าให้เกิดประโยชน์ 

รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 4   ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติมตามกรอบฐานสมรรถนะ 
 

รหัสวิชา ว15201 วิชา ส่งเสริมศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ               กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการ เสริมสร้างการฝึกอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศึกษาหาความรู้            
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต รักในความมี
เหตุผลกล้าพูด กล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ตลอดจนสามารถสร้าง     
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถแก้ปัญหา มีกระบวนการหรือวิธีการในการท างานร่วมกัน รู้จักการยอมรับ     
ความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสียของ ผู้อื่น และสามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม ฝึกฝนนักเรียนให้เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติ ท่ีดีต่อการพัฒนาความสามรถด้าน
วิชาการตามความสนใจและความถนัด และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และการฝึกทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การงานอาชีพและภาษาต่างประเทศ เพื่อน าไปประกอบอาชีพตามความสนใจ   
และความถนัดและศึกษาต่อในระดับสูงสุด โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสม 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
         สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 
 สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 สมรรถนะย่อย 1.2 , 1.4 , 1.6 
สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
          สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.3 , 2.4 , 2.5 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.4 , 5.6 
สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
          สมรรถนะย่อย 8.1 , 8.2 , 8.3 
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนนักเรียน 
                     สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 

๒. นักเรียนได้รับการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ 
๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาความสามรถด้านวิชาการ  

                     ตามความสนใจและความถนัด และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
รวมทั้งหมด 3 สมรรถนะหลัก / 4 สมรรถนะรอง / 3   ผลการเรียนรู้ 

 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบฐานสมรรถนะ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ -๖                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

               ศึกษาเรียนรู้ ฝึกทักษะ การรับรู้ความต้องการและความรู้สึกของตนเอง   รู้จุดเด่น จุดด้อย  
เข้าใจความสนใจความถนัด ความสามารถด้านการเรียนและการงาน สร้าง ความภูมิใจในตนเองและช่ืนชม
ผู้อื่น ส ารวจความต้องการและเข้าใจปัญหาง่าย ๆ ของตนเอง การส่ือความรู้สึกและความต้องการของตนเอง 
ให้ผู้อื่นรับรู้ การแสดงออกทางอารมณ์เหมาะสมกับวัย การเป็นผู้ให้และผู้รับท่ีดี เพื่อให้รู้จักรักและเห็นคุณค่า 
ในตนเองและผู้อื่น มีค่านิยม วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม  
และประเทศไทย และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวภายในโรงเรียนเพื่อการเรียนและ
ชีวิตประจ าวัน 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 
 สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 
 สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 
 สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 

 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
  สมรรถนะย่อย  8.1 , 8.2 , 8.4 

ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง  รักและเห็นคุณค่า 
     ในตนเองและผู้อื่น 
2. ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้  ท้ังด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัว   
     สังคม เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
     สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 
3. ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  
     สุจริต 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

5. ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการด าเนินชีวิต สร้างเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
     แก่นักเรียน 
6. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

 
รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 6 สมรรถนะรอง / 6   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบฐานสมรรถนะ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            กิจกรรมนักเรียน  (เตรียมลูกเสือส ารองและลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๑)  
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                                                                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองท่ีมีความเป็ นเอกลักษณ์
ร่วมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม   
ปิดประชุมกอง ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑. เตรียมลูกเสือส ารอง นิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ การท าความเคารพหมู่    
(แกรนด์ฮาวล์) การท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้าย ระเบียบแถว เบื้องต้น ค าปฏิญาณ กฎและ 
คติพจน์ของลูกเสือส ารอง 

๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑ อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค้นหาธรรมชาติ     
ความปลอดภัย บริการ ธงและประเทศต่าง ๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง การผูกเงื่อน ค าปฏิญาณ    
และกฎของลูกเสือส ารองเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี  ๑ สามารถปฏิบัติ 
ตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม
และความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 
 สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 
 สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 
 สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 
 
 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
  สมรรถนะย่อย  8.1 , 8.2 , 8.4 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความมั่นคง 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 6 สมรรถนะรอง / 7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบฐานสมรรถนะ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๒) 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒                                     เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ คติพจน์และกฎของ
ลูกเสือส ารอง ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์
ร่วมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม   
ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๒ นิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ การท าความเคารพหมู่  
(แกรนฮาวล์) การท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้าย ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น ความปลอดภัย บริการ การผูกเงื่อน ธง และประเทศต่าง ๆ การฝีมือท่ีใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  
กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิงท่ีส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่ อ ให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเ สือส ารองดาวดวงท่ี  ๒ สามารถปฏิบั ติ 
ตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง มีนิสัยในการสั งเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจ รู้จักบ าเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จัก 
ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ 
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 
 สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 
 สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 
 
 สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 



   156 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
  สมรรถนะย่อย  8.1 , 8.2 , 8.4 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 6 สมรรถนะรอง / 6  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบฐานสมรรถนะ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  ๓) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓                                                       เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ คติพจน์และกฎของ
ลูกเสือส ารอง ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือส ารองท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์
ร่วมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติกิจกรรม   
ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๓ นิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ การท าความเคารพหมู่  
(แกรนฮาวล์) การท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้าย ระเบียบแถว ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น ความปลอดภัย บริการ การผูกเงื่อน ธง และประเทศต่าง  ๆ การฝีมือท่ีใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  
กิจกรรมกลางแจ้ง  การบัน เ ทิง ท่ี ส่ง เสริม สุขภาพกาย สุขภาพ จิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่ น  
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๓ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  
กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต    
มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจ รู้จักบ าเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝน 
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
สมรรถนะการเรียนรู้ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 
 สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 
 สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 
 
 สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 
 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
  สมรรถนะย่อย  8.1 , 8.2 , 8.4 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 6 สมรรถนะรอง / 6  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบฐานสมรรถนะ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)                        ลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ คติพจน์  
และกฎของลูกเสือสามัญ เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ ใ ฝ่รู้ และมี จิตส านึกในการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลดภาวะโลกร้อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ ประวัติของ Load Baden Powell พระราชประวัติ
สังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิวัฒนาการของกระบวนการ ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  
การท าความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย กิจกรรมกลางแจ้ง ระเบียบแถวท่ามือเปล่า ท่ามือไม้พลวง  
การใช้สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียนแถว 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติ
พจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรม  
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและ  
ความมั่นคง ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 
 สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 
 สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 
 สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 
 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
  สมรรถนะย่อย  8.1 , 8.2 , 8.4 

ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 6 สมรรถนะรอง / 7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบฐานสมรรถนะ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)        กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือโท) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ คติพจน์
และกฎของลูกเสือสามัญ เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลดภาวะโลกร้อนและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทักษะ
ในทางวิชาลูกเสือ การรู้จักดูแลตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  ท างานอดิเรก  
และเรื่องท่ีสนใจ 
 เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติ
พจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและ 
ความมั่นคง ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 
 สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 
 สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 
 สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 
 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
  สมรรถนะย่อย  8.1 , 8.2 , 8.4 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 



   162 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บ าเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 6 สมรรถนะรอง / 7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบฐานสมรรถนะ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)                กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือเอก) 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกองด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามค าปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของ
ลูกเสือสามัญ วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว การพึ่งตนเอง การผจญภัย การใช้สัญลักษณ์ สมาชิกลูกเสือ
สามัญ ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ        
และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต            
มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บ าเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ท าการฝีมือและฝึกฝนการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม
และความมั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3  
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 
 สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 
 สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 
 สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 
 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
  สมรรถนะย่อย  8.1 , 8.2 , 8.4 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

๓. บ าเพ็ญตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความมั่นคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 6 สมรรถนะรอง / 7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบฐานสมรรถนะ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมชุมนุม) 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                                    เวลา 3๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการ เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ท้ังด้านวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ ทักษะชีวิตและสังคมตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความสามารถในการส่ือสาร มีทักษะการคิด แก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พัฒนาทักษะในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างานรักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ท้ังทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตและสังคมตามศักยภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม คิดเป็น ท าได้ ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย และประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
 

สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 
 สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 
 สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 
 สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 

 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
  สมรรถนะย่อย  8.1 , 8.2 , 8.4 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการของตน 
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หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

๒. มีความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ท้ังทาง
วิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

๓. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔. มุ่งมั่นในการท างานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
๕. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 6 สมรรถนะรอง / 5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบฐานสมรรถนะ 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                                     เวลา  ๑๐  ชั่วโมง 
 

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย ฝึกการท างานท่ีสอดคล้อง 
กับชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ส ารวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน  
อย่างเป็นระบบ เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ การบริการด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อตนเองและส่วนรวม เสริมสร้างความมีน้ าใจ เอื้ออาทร ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง  
ครอบครัวและสังคม คิดออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร จิตอาสา เพื่ อแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัด  
และความสนใจใน ลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนา ศักยภาพตน เอง ในการ จัดกิ จกรรม เพื่ อ สั ง คม 
และสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
 

สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี 9 การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า 

  สมรรถนะย่อย 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  
สมรรถนะท่ี 10 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

  สมรรถนะย่อย 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 
สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  สมรรถนะย่อย 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 
 สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 
 สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 
 สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 , 4.3 

สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 สมรรถนะย่อย  5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 

 สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 สมรรถนะย่อย  8.1 , 8.2 , 8.4 
ผลการเรียนรู้ 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

๑. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
๒. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
๓. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔. ปฏิบัติกิจการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวมทั้งหมด 2 สมรรถนะหลัก / 6 สมรรถนะรอง / 5  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

    โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรง ได้ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
ตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในการด าเนินงาน ส่งเสริม
ให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิต      
และอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้
อย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง  
ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้สร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

 ๑.  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม  
สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน   
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
แก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา 
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาระเบียบวินัย  ความเป็น ผู้น า ผู้ตามท่ีดี              
ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุง
การท างานเน้นการท างานรวมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ๔๐ ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา กิจกรรม ชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ๓๐ ช่ังโมงต่อปีการศึกษา   
 ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตน 
ให้ เป็นประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึง 
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา  
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดกิจกรรม 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน  
      ๒.๑  ลูกเสือ-เนตรนารีฯ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

1. กิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณค่า 
ในตนเองและผู้อื่น 

2. เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านการศึกษา  
อาชีพส่วนตัว สังคม เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้ 
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดี  

ต่ออาชีพสุจริต 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการด าเนินชีวิต สร้างเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

แก่นักเรียน 
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

แนวการจัดกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมเพื่อให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากขึ้น โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา      
การจัดบริการสนเทศ โดยให้มี เอกสารเพื่อ ใ ช้ในการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัว ผู้ เรี ยน  
ด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การเขียนประวัติ การพบผู้ปกครองก่อนและ
ระหว่างเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องสุขภาพจิต เศรษฐกิจ  
การจัดท าระเบียนสะสม สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน และบัตรสุขภาพ 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยท าแบบทดสอบเพื่อรู้จักและเข้าใจตนเอง  
มีทักษะในการตัดสินใจ การปรับตัว การวางแผนเพื่อเลือกศึกษาต่อ เลือกอาชีพ 

3. การจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่ ผู้เรียนรายบุคคล และรายกลุ่ม ในด้านการศึก ษา อาชีพ  
และส่วนตัว โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ และมีความเช่ียวชาญในเรื่องการให้ค าปรึกษา 
ตลอดจนมีห้องให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสม 

3.1   ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีประสบปัญหาด้านการเงิน โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
3.2   ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 

2. กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ทุกคน ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อส่งเสริม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมความสามัคคี มีวินัย  
และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้อก าหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

วัตถุประสงค ์
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคม  
เพื่อให้เกิดความสามัคคี และความเจริญก้าวหน้า ท้ังนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่งคงของประเทศชาติ 
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1.  ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง 
2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4. ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่งคงชองชาติ 

แนวการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

  เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษาวิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง  
โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติดังนี้ 

1. เตรียมลูกเสือส ารอง นิยายเรื่อ งเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือส ารอง  
การท าความเคารพเป็นหมู่  (แกรนด์ฮาวล์) การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  
การจับมือซ้าย ระเบียบแถวเบื้องต้น ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง   

2. ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑ , ๒ และ ๓ อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ  
 การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธง และประเทศต่างๆ การฝีมือ กิจกรรม
กลางแจ้ง การบันเทิง การผูกเงื่อน ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือส ารองโดยใช้
กระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัด 
การ กระบวนการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ ทางลูกเสือ กระบวน 
การทางเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์  
ของลูกเสือส ารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอก 
เห็นใจผู้อื่น บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จักท าการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธร รม ท้ังนี้             
โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 เปิดประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให้ผู้เรียนศึกษา
และปฏิบัติในเรื่อง 

1. ลูกเสือตรี ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ กิจกรรม
กลางแจ้ง ระเบียบแถว 

2. ลูกเสือโท การรู้จักดูแลตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง  ๆ ทักษะ 
ทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องท่ีน่าสนใจ ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ระเบียบแถว 

3. ลูกเสือเอก การพึ่งพาตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว โดยใช้
กระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการกระบวน 
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี   
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ 
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จักท าการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้โดย 
ไม่ เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใด  ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ   ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม และผ่านการทดสอบแล้ว จะได้รับเครื่องหมายลูกเสือตรี       ลูกเสือ

โท และลูกเสือเอก 
 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม จริยธรรม

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนไ ด้ท าประโยชน ์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมส าคัญได้แก่ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมด ารงรักษา สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมเพื่ อ สังคมและสาธารณประโยชน์ ใน ส่วนกิจกรรมเพื่ อ สั ง คม  
และสาธารณประโยชน์ จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ รวม ๖  ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง  
(เฉล่ียปีละ ๑๐ ช่ัวโมง) 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ เป็นการจัดกิจกรรม
ภายในเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู้รับรองผล 
การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ก าหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑  การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ตลอดปีการศึกษา 
 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผู้เรียน  

ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกผลการเรียนรู้ และผ่านทุกผลการเรียนรู้ โดยแต่ละผลการเรียนรู้ผ่าน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือมีคุณภาพในระดับ ๑ ขึ้นไป 

 ๑.๓  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผู้เรียน 
ตามเกณฑ์ ข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน “ผ” ผ่านการประเมินกิจกรรมและน าผล 
การประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ๑.๔  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม่เป็น ไป
ตามเกณฑ์ ข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน “มผ” โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียน 
ท ากิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ”  
เป็น  “ผ” และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                            ของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 ๒.๒  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

                            ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม ๓ กิจกรรมส าคัญดังนี้ 
  ๒.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 
  ๒.๒.๒  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
   ๑.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   ๒.  กิจกรรมชมรม 
  ๒.๒.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒.๓  การน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.๔  เสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์           
การจบแต่ละระดับการศึกษา 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

เกณฑ์การจบหลักสูตร 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอ่านคิด
วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

1. ผู้เรียนรายวิชาพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง  หรือไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ปี จ านวน ๕,๐๔๐ ช่ัวโมง และรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม จ านวน  ๒๔๐ช่ัวโมง 

2. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้าง
เวลาเรียนท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ระดับ ๑ ขึ้นไปทุกรายวิชาพื้นฐาน จึงจะถือว่าผ่าน
รายวิชาพื้นฐาน 

4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีเย่ียม/ดี/ผ่าน 
5. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเย่ียม/ดี/ผ่าน 
6. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมปีละ ๑๒๐  ช่ัวโมง และได้ผล

การประเมิน “ผ” ทุกกิจกรรม 
************************************* 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

3.1 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
  

ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
1.2  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน 
1.3  การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 
1.4  การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
1.5  ก าหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
1.6  ก าหนดสมรรถนะของโรงเรียน 

ขั้นที่ 2 การร่างหลักสูตร 
 2.1 ก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
 2.2 ก าหนดเนื้อหาสาระ 

    2.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
         2.2.2 วิเคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ประจ ารายวิชา/ระดับช้ัน 
         2.2.3 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาตามกรอบสมรรถนะการเรียนรู้ 
  2.3 ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
  2.4 ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
เมื่อร่างหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว ก่อนท่ีจะน าไปใช้กับนักเรียน

จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรก่อน เพื่อหข้อบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมและสมบูรณ์ท่ีสุด ส่ิงท่ีต้องพิจารณาในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะ คือ ความสอดคล้องขอองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ การจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมและส่ือ การเรียนรู้ วิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน ซึ่งวิธีการตรวจสอบกระท าได้โดย 

               3.1 คณะท างานร่างหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ เป็นกลุ่มบุคคลท่ีพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะขึน้มา  
               3.2 ผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านส่ือการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการสอน เป็นผู้ให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
               3.3 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ         
ข้อเสนอแนะ เพื่อน าสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
 ขั้นที่ 4 การน าหลักสูตรไปใช้ 
 การน าหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้  ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญมาก ครูท่ีเป็น
ผู้น าหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้  ก าหนด วิธีการจัดการเรียนการสอน  ก าหนดรายละเอียดกิจกรรมใน   
แต่ละคาบ พร้อมท้ังจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  โดยครูผู้สอนต้องเก็บข้อมูลผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ฐานสมรรถนะท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลหลักสูตร 
          5.1 การประเมินผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 
                         5.1.1 ประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอน  
                        5.1.2 ประเมินเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน  
                   5.2 ประเมินการจัดการเรียนการสอน  
                         5.2.1 การประเมินเนื้อหาสาระท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
                         5.2.2 ประเมินส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
                        5.2.3 ประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 

2 เป้าหมาย/จุดเนน้ด้านการบริหารหลักสูตร 
 การด าเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ได้ก านหดเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายหรือจุดเน้นด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเป็นท้ัง เป้าหมายเชิงปริมาณและเปิง
คุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เป้าหมาย/จุดเน้น เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหารและคณะครูมี
ศักยภาพในการขับเคล่ือนการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรนะ 

1. ผู้บริหารสามารถบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. สถานศึกษาก าหนดหลักสูตรท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานและกรอบ
สมรรถนะการเรียนรู้ และน าไปใช้
ในการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารและคณะครู มีการ
วิเคราะห์และก าหนดหลักสูตร
แกนกลาง และกรอบสมรรถนะ
ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 100    

2. สถานศึกษามีการก าหนด
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกรอบสมรรถนะ
การเรียนรู้ และครูสามารถน า
หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
3. กลยุทธ์การบริหารจัดการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการท างานทุกระดับในสถานศึกษาและร่วมสร้างองค์ ความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายให้ตรงกันในหน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 สร้างความตระหนักและสนับสนุนการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะแก่ครูในโรงเรียนด้วย  
การเผยแพร่องค์ความรู้ให้เข้าใจ 

3.3 วางแผนการนิเทศติดตามตามข้ันตอนท่ีก าหนด 
3.4 นิเทศก ากับและติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน

และตรงตามประเด็นท่ีพัฒนา 
3.5 ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

อย่างเป็นระบบและรายงานอย่างเป็นกระบวนการ 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

3.2 แนวทางการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 
 

แนวทางการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเด็นการติดตามการ
บริหารงานนิเทศ 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคุณภาพ 

1.การบริหารการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะในโรงเรียนพื้นท่ี 
นวัตกรรม 

- แผนงาน/โครงการการน า
หลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะไปใช้ในสถานศึกษา 
- มีรายงานผลการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะผ่านระบบเครือข่าย
ความร่วมมือ/ช้ินงาน 

- ค าส่ังคณะท างาน 
- แผนงาน/โครงการ 
- บันทึกการประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- แบบนิเทศติดตาม 
- ช้ินงาน 

- มีผลการส่งเสริมการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 

2. ผลการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน 

- มีรายงานการนิเทศติดตาม
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ฐานสมรรถนะในโรงเรียน 

- รายงานสรุปการนิเทศ 
- เครื่องมือการนิเทศ 
- บันทึกการนิเทศ 
- ภาพกิจกรรม 

- ผลการด าเนินการนิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน 
มีผลคะแนนเฉล่ีย 80 

3. การใช้ระบบการ
บริหารจัดการนิเทศ 

- การน าเสนอแนวทาง 
การบริหารของผู้บริหาร 
- แนวทางการจัดการเรียนรู้
ของครู 
- ผลงานนักเรียน 
- การรายงานการใช้ระบบ
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ช้ินงาน ผลงาน นักเรียน 
กระบวนการรูปแบบ ฯลฯ 
- ร่องรอยการใช้เทคโนโลยี 

- ผลการด าเนิน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจร้อยละ 
80 

 
5. กลยุทธ์การนิเทศติดตามและสนับสนุนการเรยีนรู้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

กลยุทธ์การนิเทศติดตามและสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิมีดังนี้ 
5.1 จัดท าแผนการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาฐาน        

สมรรถนะ และการจัดการเรียนรู้การสอนตามกรอบฐานสมรรถนะ 
5.2 ก ากับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วยระบบกลไกการด าเนินงานติดตามและ       

ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 สนับสนุนให้ผู้บริหารและครูเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ       

จัดการเรียนรู้และการนิเทศติดตาม 
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6. เคร่ืองมือการก ากับติดตามและการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
 

ขั้นตอนการนิเทศ เคร่ืองมือการนิเทศการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

บุคคลที่เก่ียวข้อง 

ขั้นที่ 1 การเพิ่มศักยภาพ  
(P- Potential Adding) 

แบบบันทึกการประชุม/อบรม ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครู 

ขั้นที่ 2 การปรับความคิด  
(O - Ordering Mindset)  

แผนการนิเทศ ค าส่ังการนิเทศ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการ (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้) และคณะครู 

ขั้นที่ 3 การระดมสมอง   
(W - Wisdom Sharing) 

บันทึกการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และ แบบบันทึก PLC  
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการ
นิเทศการสอน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการ (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้) และคณะครู 

ขั้นที่ 4 การเสริมสร้าง  
(E - Empower Each Other)  

แบบประเมินการนิเทศการสอน ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครู 

ขั้นที่ 5 การทบทวนและขยายผล  
(R - Review and Transfer) 

รายงานการนิเทศ แบบประเมินการ
นิเทศการสอน รายงานประเมินผลและ
สะท้อนความคิดกระบวนการนิเทศ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครู 
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ตอนที่ 4 แนวทางการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 

4.1 แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 

แนวทางการใช้แบบวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ตามกรอบฐานสมรรถนะ) 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การจัดกิจกรรมทางการศึกษาของประเทศไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ยึดตามแนวทาง   
ของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ต้องประสบกับสภาพปัญหาเชิงพื้นท่ีอยู่หลายประการ อันจะเห็น
ได้จากผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในหลายมิติซึ่งพบปัญหาส าคัญ 3 ประการ คือ  ยังไม่มี
บูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีท าหน้าท่ีในด้านหลักสูตร ส่ือการสอน การทดสอบและการประเมินผล         
การบริหาร บุคลากรครู การเงิน และการบริหารจัดการท่ีสามารถท างานได้อย่างชัดเจน ยั่งยืน ยังขาดกลไก 
กระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (policy implementation) และนวัตกรรมการเรียนรู้และผลลัพธ์ที่ดี
เกิดขึ้นเฉพาะโรงเรียนบางแห่ง บางลักษณะเท่านั้น ยังไม่ได้มีการขยายผลในภาพรวมทั้งระบบการศึกษา  
  ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนยุคใหม่ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง มีเจตคติต่อการเรียนท่ีดี (attitude) 
มีทักษะส าคัญ (skill) และมีความรู้พื้นฐาน (knowledge) ส าหรับการสร้างความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง
ในอีกหลายด้านท่ีจะตามมา เช่น อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (new S-Curve) เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไก     
ให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสามารถขยายผลน าไปใช้ได้อย่างท่ัวถึง เช่น การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง 
(active learning) ซึ่งส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน     
การออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม (coding) หรือการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูออนไลน์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดต้ังเขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาขึ้นเป็นพื้นท่ี       
การปฏิรูปท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จในพื้นท่ีและพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ       
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา การขยายผล ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาจนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีดี     
ต่อนักเรียน และน าเสนอแนวปฏิบัติดังกล่าวสู่นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตัวอย่างการบริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษา รวมทั้งขยายนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาอื่น 
  การแก้ไขปัญหาส าคัญข้างต้นมีมาอย่างต่อเนื่องอยู่หลายแนวทาง โดยในการจัดต้ังเขตพื้นท่ีนวัตกรรม
การศึกษา แนวทางนี้มีการจัดต้ังพื้นนวัตกรรมการศึกษาข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
  1. คิดค้น พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
รวมทัง้เพื่อด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอื่น  
  2. ลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษา 
  3. กระจายอ านาจให้อิสระแก่หน่วยงานทางด้านการศึกษารวมถึงสถานศึกษาน าร่องในพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  4. สร้าง พัฒนากลไกการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
  การด าเนินงานพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจะมีอยู่หลายส่วน มีการจัดท าเอกสารเจตนารมณ์
พระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ช้ีแจงให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ  
ท่ีตรงกันท้ังส่วนความเป็นมาของกฎหมาย เหตุผลความจ าเป็นในการเสนอร่างกฎหมาย สาระส าคัญ           
ของกฎหมาย ค าอธิบายรายมาตรา การจัดต้ังพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 
การบริหารพื้นท่ีนวัตกรรมสถานศึกษาน าร่อง หรือการประเมินผล   



   180 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

  โดยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลให้สถานศึกษายึดตามการพัฒนาผลสัมฤทธิ์           
ทางการศึกษา หมายความว่า พัฒนาการของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ สมรรถนะ  ทักษะ และเจตคติ ในการ
ด าเนินงานของพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดให้มีคณะกรรมการขับเคล่ือนระดับจังหวัด   
โดยเน้นขับเคล่ือนตามหน้าท่ีและอ านาจอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่  ประการท่ี 1 ให้มีการออกแบบ         
การทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ประการท่ี 2 ให้มีการประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง และประการท่ี 3 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปัญหาอุปสรรคในพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบาย ท้ังนี้เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นท้ังการด าเนินการภายในจังหวัด
กาญจนบุรีเอง รวมถึงสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงนวัตกรรม
ทางการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นสารสนเทศให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใช้ศึกษาต่อไป 
  

สภาพปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ 
  1. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนวัตกรรมการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
  เนื่องจากพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษานิยามนวัตกรรมการศึกษาว่าหมายถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการ 
ส่ือการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีการทดลองและพัฒนาจนเป็นท่ีน่าเช่ือถือ        
ว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการศึกษา และให้หมายควา มถึงการน าส่ิงดังกล่าว               
มาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาด้วย ดังนั้นหากการจัดการเรียนรู้มีการปรับเปล่ียนไป การวัด          
และประเมินผลก็ต้องปรับเปล่ียนไป หากหลักสูตรท่ีสถานศึกษาน ามาใช้เป็นหลักสูตรฐานมรรถนะ ถ้ายังเป็น
การวัดและประเมินผลแบบเดิมก็คงจะไม่สอดคล้องกับการพัฒนาท่ีต้องการให้เกิดข้ึน  
 2. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ี หมายถึง พัฒนาการของผู้เรียน แนวทางในการวัด    
และประเมินผลผู้เรียนจึงควรเน้นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน หรือการออกแบบกิจกรรม         
เพื่อพัฒนาผู้เรียนบนฐานของข้อมูลท่ีได้จากการวัดและประเมินผลผู้เรียน ท่ียังไม่ค่อยมีการด าเนินการ         
เป็นรูปธรรมมากนัก ส่วนใหญ่ยังเป็นการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ตัดสินผลการเรียนรู้ หรือเพื่อสร้าง
สารสนเทศด้านต่าง ๆ จึงต้องให้ความส าคัญในด้านนี้ให้มากขึ้น ส่วนการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการ
เรียนจะมีบทบาทน้อยลง    
 3. ความไม่ชัดเจนในการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  จากความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีหมายความเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ 
สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ จะเป็นการประเมินหลายด้านไปพร้อมกัน ท าให้ผู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือท่ีเหมาะสมและสอดคล้องส าหรับการน าไปใช้กับด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ        
และสมรรถนะ การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสมกับเครื่องมือแต่ละชนิด หรือการแปลความหมายข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม
ได้จากผู้เรียนจากเครื่องมือหลากหลายประเภท ท้ังนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีใกล้เคียงกับผู้เรียนมากท่ีสุด จึงจะท าให้
ตัดสินผู้เรียนได้น่าเช่ือถือมากขึ้น 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

  ด้านผู้สอน เพิ่มการศึกษาท่ีใช้แนวทางการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนในด้านความรู้ 
สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ ท่ีจัดท าขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งผู้สอนต้องด าเนินการอยู่แล้วตามปกติ จึงไม่ได้ถือว่าเป็น
การเพิ่มภาระให้กับครูผู้สอนแต่อย่างใด แต่ช่วยให้สามารถพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่างถูก     
ตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีจะน าไปใช้กับผู้เรียนท่ีถูกต้อง  
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

  ด้านนักเรียน มีพัฒนาการของผู้เรียนในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ ได้อย่างครอบคลุม
ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมบนฐานของผลการทดสอบท่ีผ่านมาท าให้เรียนรู้เนื้อหาสาระนั้นได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถ
พร้อมรับการเรียนรู้สาระใหม่ได้ดี เนื่องจากกิจกรรมพัฒนาข้อบกพร่องแต่ละเนื้อหาสาระของผู้เรียนแต่ละคน 
เป็นการแก้ไขปัญหาการเริ่มเรียนเนื้อหาใหม่ท้ังท่ีพื้นฐานเดิมของผู้เรียนยังไม่ดีพอ จึงท าให้เห็นประโยชน์        
ท่ีได้รับจากการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้เรียน
เห็นความส าคัญของการทดสอบเพิ่มข้ึน 
 

แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาแบบวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 

  ก. แนวคิดของการเรียนรู้จากตัวแบบ 
   การเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ เนื่องจากผู้เรียนจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเสมอ ต้องสามารถท่ีจะประเมินได้ว่าตนเลียนแบบได้ดีหรือไม่ดีอย่างไร 
และต้องควบคุมพฤติกรรมของตนด้วย จึงจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตซึ่งเป็นกระบวนการทางการรู้คิด   
หรือพุทธิปัญญา โดยการออกแบบการเรียนรู้ต้องให้ความส าคัญใน 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 การได้รับมา     
ซึ่งการเรียนรู้ (acquisition) และขั้นที่ 2 ขั้นของการกระท า (performance)  
  ข. แนวคิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
  การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติเป็นการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนลงมือท าจริง แนวคิดการเรียนรู้ท่ีสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเองผ่านการท ากิจกรรม การลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด 
ฝึกท า ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ ไปจนถึงค้นคว้าในส่ิงท่ีสนใจหรือถนัดด้วยตนเอง เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจและมีความสุข
ในการเรียน การเรียนรู้รูปแบบนี้ผู้สอนจะลดบทบาทของตัวเองในการให้ความรู้กับผู้เรียนโดยตรงลง เปล่ียนมา
สนับสนุนเพิ่มกระบวนการกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมมากขึ้น 
 ค. แนวคิดของการเรียนรู้เรื่องใกล้ตัว 
  จากหลักการของการเรียนรู้นักเรียนจะเรียนรู้ไ ด้ เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากง่ายไปยาก            
จากรูปธรรมไปนามธรรม หรือเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวไปหาเรื่องท่ีอยู่ไกลตัวเป็นหลัก ท้ังนี้เนื่องจากส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัว
โดยท่ัวไปจะเป็นเรื่องท่ีผู้เรียน จ าได้ เข้าใจเป็นอย่างดี เมื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ 
เจตคติ ทักษะ หรือสมรรถนะ จะเกิดความเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีรู้ แล้วเดิมกับส่ิงท่ีต้องเรียนรู้ใหม่ เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับพื้นฐานเดิมมากขึ้น 
  ง. แนวคิดของการน าไปใช้ได้จริง 
  เนื่องจากสาระท่ีใช้ในแบบวัดและประเมินผลครั้งนี้ จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และสมรรถนะ
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา จึงท าให้นักเรียนเกิดความสนใจเห็นประโยชน์ เห็นความส าคัญ 
อาจมองเห็นการน าสาระจากการเรียนรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงประจ าวันได้ สนใจท่ีจะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้     
และการท าแบบวัดและประเมินผลเพื่อสะท้อนความสามารถท่ีมีอยู่จริงซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงผู้เรียนได้ 
  จ. แนวคิดของการใช้การทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  
  เนื่องจากการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งนี้ เน้นเพื่อให้เป็นการวัดและประเมินผล    
เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก ผู้สอนสามารถน าแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้            
และสมรรถนะไปใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

  การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการวัดและประเมินผลสมรรถนะ 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 10 โรงเรียน ยกร่างคู่มือการวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีการร่วมกันด าเนินการยกร่างคู่มือการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย 
      ส่วนท่ี 1 บทน า 
      ส่วนท่ี 2 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะ 
      ส่วนท่ี 3 แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะการเรียนรู้ ระดับก่อนประถมศึกษา 
      ส่วนท่ี 4 แนวทางการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ส่วนท่ี 5 แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ส่วนท่ี 6 แนวทางการใช้แบบวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
  ขั้นที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 10 โรงเรียน ศึกษาคู่มือการวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เมื่อศึกษาแนวทางจนเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลในคู่มือเป็นอย่างดีแล้ว 
แบ่งกลุ่มรับผิดชอบยกร่างแบบวัดด้านพุทธิพิสัย ด้านเจตคติ และด้านทักษะเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลรวมถึงน าไปขยายผลด้านความรู้ ความเข้าใจและกิจกรรมท่ีได้ ฝึกปฏิบัติ     
ท่ีโรงเรียนของแต่ละคน 

   กลุ่มท่ี 1 พัฒนาแบบวัดและประเมินผลสมรรถนะการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
   กลุ่มท่ี 2 พัฒนาแบบวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา (ช่วงช้ันท่ี 1-2) 
   กลุ่มท่ี 3 พัฒนาแบบวัดและประเมินผลสมรรถนะ ระดับประถมศึกษา (ช่วงช้ันท่ี 1-2) 
   กลุ่มท่ี 4 พัฒนาแบบวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา (ช่วงช้ันท่ี 3-4) 
   กลุ่มท่ี 5 พัฒนาแบบวัดและประเมินผลสมรรถนะ ระดับมัธยมศึกษา (ช่วงช้ันท่ี 3-4) 
 ขั้นที่ 3 การหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 10 โรงเรียน หลังจากศึกษาคู่มือการวัด     
และประเมินผลสมรรถนะ และเมื่อศึกษาแนวทางจนเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลในคู่มือเป็นอย่างดี 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบยกร่างแบบวัดด้านพุทธิพิสัย ด้านเจตคติ และด้านทักษะท้ัง 5 กลุ่ม น าเครื่องมือไปทดลองใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย น าผลท่ีได้มาฝึกปฏิบัติหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
      1. แบบวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ฝึกหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1.1 ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
   1.2 ด้านความยากง่าย (difficulty) 
   1.3 ด้านอ านาจจ าแนก (discriminant) 
   1.4 ด้านความเช่ือมั่น (reliability) 
  1.5 การน าด้านความยากง่าย (difficulty) และด้านอ านาจจ าแนก (discriminant) มาใช้      
                          ในการอธิบายคุณภาพของข้อสอบ 
 
 



   183 
 

หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๕65 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

     2. แบบวัดและประเมินผลด้านเจตคติ ฝึกหาคุณภาพ ดังนี้ 
   2.1 ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
     3. แบบวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ฝึกหาคุณภาพ ดังนี้ 
   3.1 ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
  3.2 ดัชนีความสอดคล้องของผลการสังเกต 
 

แนวทางการน าเคร่ืองมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้ 

   ในส่วนซึ่งเป็นหลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผู้เรียนจะเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมท่ีผู้สอนต้องท าหรือท าร่วมกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5 บทบาท 
  1. เพื่อการคัดเลือก หากต้องการนักเรียนท่ีน้อยกว่าจ านวนท่ีครูต้องการเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งๆ     
ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
  2. เพื่อจัดต าแหน่ง จากจ านวนนักเรียนท่ีมีอยู่แล้ว ต้องสอบจัดต าแหน่งได้สอดคล้องกับสภาพจริง   
ของนักเรียนเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจจัดกลุ่ม หรือจัดช้ันเรียน 
  3. เพื่อวินิจฉัย ก่อนท าการสอนต้องสอบวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย ความสนใจผู้เรียนแต่ละคน 
  4. เพื่อดูพัฒนาการ ระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องสอบเพื่อน าผลมาศึกษาพัฒนาการเรียนรู้แต่ละคน 
  5. เพื่อให้ค าปรึกษา จากพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อแนะน า     
แนะแนวให้กับผู้เรียนได้ 
  6. เพื่อประเมินผล หลังกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จส้ินลง ต้องสอบเพื่อประเมินระดับการเรียนรู้           
ของแต่ละคนตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนหรือสถานศึกษาก าหนดไว้ 
  จะเห็นว่าการวัดและประเมินผลท้ัง 6 บทบาท เกี่ยวข้องสัมพันธ์และต่อเนื่องซึ่งกันและกัน  
 

คัดเลือกผู้เรียน  จัดกลุ่ม ต าแหน่งผู้เรียน  วินิจฉัยผู้เรียน 

     
ประเมินผลผู้เรียน  แนะแนว แนะน าผู้เรียน  ศึกษาพัฒนาการผู้เรียน 

 
  จากบทบาทข้างต้นการน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้จริงในสถานศึกษา ขอสรุปเสนอแนะ
การน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้พอสังเขป 6 แนวทาง เพื่อเป็นกรอบให้แต่ละสถานศึกษาน าร่อง
สามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 

  1. การน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้คัดเลือกผู้เรียน  
  หากต้องการนักเรียนจ านวนหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ เช่น การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในระดับช้ันหนึ่งๆ เพื่อแข่งขันความ
เป็นเลิศด้านการมีรายได้เสริมระหว่างเรียน สถานศึกษาควรด าเนินการน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา     
ไปทดสอบกับนักเรียน แล้วคัดเลือกนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดตามจ านวนท่ีต้องการเพื่อเป็นตัวแทน            
ของโรงเรียน ท้ังนี้เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ ประการแรกคือ จะได้นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านทักษะ
อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการท่ีรอบรู้จริง และอีกประการหนึ่งคือ จากผลการสอบคัดเลือกข้างต้นครูผู้สอน
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สามารถน าผลการทดสอบมาพิจารณาหาข้อท่ีนักเรียนยังมีข้อบกพร่องอยู่ แล้วท าการซ่อมเสริมซึ่งจะท าให้
นักเรียนมีความสามารถ มีความพร้อมท่ีจะท าการแข่งขันความสามารถทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการต่อไป 
 2. การน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้จัดกลุ่ม จัดต าแหน่งผู้เรียน   
  หากโรงเรียนต้องการจ าแนกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเพื่อจัดเป็นชมรม ชุมนุม หรือจัดช้ันเรียนตาม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน เช่น การจัดต้ังชมรมสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน โรงเรียนสามารถสุ่ม   
แบบวัดทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการมาทดสอบผู้เรียน น านักเรียนประมาณร้อยละ 25 ท่ีได้คะแนน
สูงสุดของของแต่ละระดับช้ันเข้าเป็นสมาชิกของชมรม เป็นต้น 
 3. การน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้วินิจฉัยผู้เรียน 
  การวินิจฉัยผู้เรียนเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการทดสอบท้ังการทดสอบเพื่อการคัดเลือกหรือการ
ทดสอบเพื่อการจัดกลุ่มผู้เรียน ในลักษณะของการน าผลการทดสอบท่ีได้มาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนซึ่งก็คือการน าผลการประเมินมาปรับปรุงผู้เรียนนั่นเอง หมายถึง เมื่อครูผู้สอนทดสอบแล้ว ต้องน าผล
การทดสอบมาตรวจสอบว่าผู้เรียนยังบกพร่องในเนื้อหาใดบ้าง ดูจากค าตอบท่ีนักเรียนตอบผิดเป็นส าคัญ
จากนั้นจึงพิจารณาว่าความบกพร่องของนักเรียนน่าจะมาจากสาเหตุใด และมีแนวทางใดบ้างจึงจะเหมาะสม    
ท่ีจะน ามาใช้ข้อบกพร่องของผู้เรียนลักษณะดังกล่าวได้ จากนั้นจึงด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางนั้น
ต่อไป การวินิจฉัยผู้เรียนจึงควรเป็นการค้นหาข้อบกพร่องของผู้เรียนในประเด็นย่อย ๆ เป็นหลักแล้วแก้ไข
ประเด็นย่อยนั้นให้หมดไป ดังนั้น ครูผู้สอนจึงใช้วิธีการทดสอวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทีละชุด เมื่อนักเรียน
สอบชุดใดเสร็จก็ตรวจให้คะแนน หาข้อบกพร่อง และพัฒนาข้อบกพร่องนั้น  ๆ ค่อยผ่านไปสอบแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชุดต่อไปจนครบทุกชุด เช่น การน าแบบวัดสมรรถนะทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการด้านพุทธิพิสัยไปทดสอบกับผู้เรียนเมื่อทดสอบแล้วเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องใด ก็น าแบบทดสอบ
ด้านเจตคติ หรือด้านสมรรถนะไปทดสอบกับผู้เรียนต่อไป 
 4. การน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้พัฒนาการผู้เรียน  
  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเน้นเป็นพิเศษ เนื่องจากสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ในการน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้ในการศึกษา
พัฒนาการผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีต่อเนื่องจากการน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้ในการวินิจฉัยผู้เรียน 
กล่าวคือ เมื่อผู้สอนน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาชุดหนึ่งมาทดสอบกับผู้เรียน ท าการวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในชุดนั้น ๆ แล้ว ก็ท าการน าแบบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอีกชุดหนึ่งท่ีต่อเนื่องกัน     
มาทดสอบกับนักเรียนอีก หากด าเนินการเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ผู้สอนก็จะมีผลการทดสอบของนักเรียนเป็นระยะ   
ซึ่งสามารถน าผลการทดสอบเหล่านี้มาใช้บอกพัฒนาการด้านความรู้ เจตคติ ทักษะและสมรรถนะของนักเรียน
ได้ต่อไป การน าแบบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้ในการศึกษาพัฒนาการผู้เรียนเป็นกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง 
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

กรอบสมรรถนะของผู้เรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับของการวัด 

- หลักวิชาการ

(แนวคิดของบลูม 

ฯลฯ)  

- หลักการปฏิบัติ

(แนวคิดของคุรุ

สภา ฯลฯ) 

แบบวัดเจตคติ 
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 

ผลการทดสอบ  

กิจกรรมตรวจข้อสอบ สรุปผล วินิจฉัยผลการทดสอบแต่ละคน  

ด้านเจตคติใดบ้างที่ผู้เรียนควรปรับปรุง 

ด้านความรู้ใดบ้างที่ผู้เรียนควรปรับปรุง 

ผลการวินิจฉัยผลการทดสอบ  

รูปแบบการพฒันาผูเ้รียน 

- การพัฒนาด้านความรู้ 

- การพัฒนาเจตคติ  

- การพัฒนาทักษะ 

- การพัฒนาสมรรถนะ 

เลือกรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน

ท่ีสอดคล้องกับผลการวินิจฉัย

ผลการทดสอบ  

น ารูปแบบท่ีเลือกไปออกแบบ

กิจกรรมและน าไปพัฒนาผู้เรียน 

ทดสอบหลังการพัฒนา 

แบบวัดด้านความรู้ 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ธิธิธ 

ด้านทักษะใดบ้างที่ผู้เรียนควรปรับปรุง 

สรุปบทเรียน 

ขยายผล 

และ

ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย 

การประเมินตามสภาพจริง 

แบบวัดทกัษะ 

แบบวัดสมรรถนะ 

หาคุณภาพ ท าฉบับสมบูรณ ์

ด้านสมรรถนะใดบ้างที่ผู้เรียนควรปรับปรุง 

ภาคีเครือข่ายระดับสถานศึกษาด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6.1 กรอบงานการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
 5. การน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้แนะแนว แนะน าผู้เรียน 
  การน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้เพื่อแนะแนว แนะน าผู้เรียน ควรเป็นกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง
จากการน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปทดสอบ จากนั้นผู้สอนก็ท าการวินิจฉัยผู้เรียนจากผลการทดสอบ 
และเมื่อมีหลายผลการทดสอบผู้สอนจะทราบพัฒนาการด้านความรู้ เจตคติ ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน 
การมีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนลักษณะนี้เป็นพื้นฐานส าคัญท่ีท าให้ผู้สอนสามารถให้ค าแนะน าหรือให้
การแนะแนวเพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองเข้าใจตนเองดีขึ้นเกี่ยวกับด้านความรู้ เจตคติ ทักษะและสมรรถนะการ
เรียนรู้เท่าท่ีผ่านมาซึ่งสรุปจากผลการทดสอบของนักเรียนเอง รวมถึงผู้สอนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
แนะแนว แนะน าได้ในหลายลักษณะ เช่น หากนักเรียนมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีท่ีเป็นเลิศ ผู้สอนอาจแนะน า
ให้ใช้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีไปใช้ศึกษาค้นคว้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสมรรถนะอื่น  ๆเพิ่มเติม เป็นต้น 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 6. การน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไปใช้ประเมินผลผู้เรียน  
      6.1 การให้ระดับผลการเรียน 
          สามารถด าเนินการตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551             
ท่ีก าหนดไว้ โดยการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาน าร่องสามารถให้ระดับ
ผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระดับตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบ
ท่ีใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีร้อยละ 50        
ดังแสดงในตาราง 
 
ตามราง 6.1 การให้ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยระบบต่างๆ และการเทียบกันได้ระหว่างระบบ  
 

ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระดับร้อยละ 
ระบบท่ีใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 
4 A 80 - 100 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ผ่าน 

3.5 B+ 75 - 79 
ดี 

ดี 3 B 70 - 74 
2.5 C+ 65 - 69 

พอใช้ 
2 C 60 - 64 

ผ่าน 1.5 D+ 55 - 59 
ผ่าน 

1 D 50 - 54 
0 F 0 - 49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

 
   ส่วนการก าหนดระดับผลการเรียนรู้สมรรถนะ สามารถก าหนดระดับการเรียนรู้เป็น 5 ระดับ       
หรือ 4 ระดับ ตามความเหมาะสม ดังแสดงในตาราง 
 

ตามราง 6.2 การให้ระดับผลการเรียนรู้สมรรถนะ 
 

1. ระดับเริ่มต้น (preliminary) 1. ระดับเริ่มต้น 
2. ระดับการเรียนรู้ (basic level) 2. ระดับก าลังพัฒนา 
3. ระดับการปฏิบติั (doing level) 3. ระดับสามารถ 
4. ระดับการพัฒนา (developing level) 

4. ระดับเหนือความคาดหมาย 
5. ระดับก้าวหน้า (advanced level) 

        

ในการก าหนดระดับผลการเรียนรู้ของท้ังกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสมรรถนะ ต้องมีข้อมูลการวัดผล
หรือการทดสอบท่ีเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ ให้ครบถ้วน 
รวมถึงต้องใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลตามแนวทางของคู่มือการวัดและประเมินผลสั มฤทธิ์               
ทางการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

       6.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
          โดยท่ัวไปแล้วการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออาจ
น ามาปรับใช้กับสถานศึกษาน าร่อง จะเป็นไปตามความใน มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการ
ประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบควบคู่ในกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

กรณีท่ีเป็นสถานศึกษาน าร่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ก าหนดความไว้ในพระราชบัญญัติ
พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 37 ให้สถานศึกษาน าร่องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา และมีการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 

ท้ังนี้ได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาน าร่อง พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2564 
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สถานศึกษาน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ต้องศึกษาสาระของ
ประกาศดังกล่าว และด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศไว้อย่างเคร่งครัด 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือการประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น 
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
ส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน      
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก ่ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การประเมินระดับช้ันเรียน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการ
เป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม 
การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ
โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน 
ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  

การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้      
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย   
ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผล        
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมท้ังสามารถน าผลการเรียน        
ของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูล         
และสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน       
เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา      
และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน  
 ๓.การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูล    
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
       ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูล
ของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมท้ังสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตาม
ศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 
            (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
             (๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
            (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในการอ่าน  
                               คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
               ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
                      ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถ   
ให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ 
และระบบท่ีใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน เช่น ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ ๐ , ๑ , ๑.๕ ,  
๒ , ๒.๕ , ๓ , ๓.๕ , ๔ 

       การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเย่ียม ดี และผ่าน 

       การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
                ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเป็น ๘ ระดับ ๐ , ๑ , ๑.๕ , ๒ , ๒.๕ , ๓ , ๓.๕ , ๔ 
                การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเย่ียม ดี และผ่าน 
                การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

๑.๓ การรายงานผลการเรียน 
        การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ 
หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

      การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนท่ีสะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
          โรงเรียนเทศบาลทองผาภูม ิก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

      ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
              (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
ตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม       
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
              (๒)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                       (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน    

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                       (๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน      
                            ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
             (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                            ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    ๒.๒   เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
            (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม (ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต) โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
            (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
            (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์กาประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
            (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
            (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน    
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      ๒.๓   เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
             (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม (ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต) โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
             (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต 
             (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
             (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
             (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตาม  
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๓. เอกสารหลักฐานการศึกษา 
     โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ได้ก าหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญท่ีบันทึกผล      
การเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง  ๆแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี ้ 
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และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

              ๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
        ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน 
ของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออก
เอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖)        
จบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) หรือเมื่อลาออก
จากสถานศึกษาในทุกกรณี  
        ๑.๒ ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักด์ิและสิทธิ์ของผู้จบการศึกษา      
ท่ีสถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
        ๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือ       
และข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ            
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 
        ๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  
         เป็นเอกสารท่ีส าคัญของนักเรียนท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ 
และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน ซึ่งก าหนดเป้าหมายหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน   
ส าหรับเอกสารการวัดผลและประเมินผลการเรียนควรมี ดังนี้ 

๑. เอกสารแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ   
๓. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
๔. ระเบียนสะสมแสดงพัฒนาการด้านต่าง ๆ   
๕. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 การเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน ในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายโรงเรียน การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา   
การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน และการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อการศึกษาจากต่างประเทศ และการขอ
เข้าศึกษาต่อในประเทศ โรงเรียนจะด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ท่ีโรงเรียน
รับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียน        
ท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยโรงเรียนท่ีรับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา/จ านวน
หน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน มีกระบวนการดังนี้  

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีให้ข้อมลูแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
    ๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ท้ังภาคความรู้    

และภาคปฏิบัติ   
 ๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม  
              ประกาศ หรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 
       ผู้ประเมินหลักสูตรควรพิจารณาขอบเขตการประเมินในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาวางกรอบการ
ประเมินในประเด็นต่อไปนี้ 
  4.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
  ส าหรับสถาบันการศึกษาท่ีผู้บริหารต้องการสารสนเทศจากการประเมิน เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร
อย่างรอบด้านและมีความพร้อมทางทรัพยากรการประเมิน ท้ังบุคลากรทางการประเมิน งบประมาณ และเวลา      
ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน (ตามตารางท่ี 2) อย่างรอบด้าน ท้ังการประเมินตัวหลักสูตร           
ตัวปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตรและผลท่ีได้จากการใช้หลักสูตรจะท าให้ได้สารสนเทศ
จากการประเมินหลักสูตรท่ีครบถ้วน อันจะน าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างครบวงจร 
  ในกรณีผู้บริหารมีความต้องการสารสนเทศเฉพาะส่วน หรือมีความต้องการปรับปรุงหลักสูตร
เฉพาะด้าน ผู้ประเมินสามารถเลือกประเมินหลักสูตรเฉพาะส่วนท่ีสามารถสนองความต้องการใช้สารสนเทศ
ของผู้บริหารนั้นได้ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรเพียงบางประเด็น  เช่น ออกแบบ        
การประเมินเฉพาะตัวหลักสูตร ตัวปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร หรือผลท่ีได้จาก                
การใช้หลักสูตร เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ได้สารสนเทศท่ีสนองตรงประเด็นต่อการใช้ปรับหลักสูตร 
  ส าหรับกรณีท่ีสถาบันการศึกษามีข้อจ ากัดทางทรัพยากรบางประการ เช่น ขาดแคลนก าลังคน
ทางการประเมิน หรือมีก าลังคนตามงบประมาณสนับสนุน หรือเวลาไม่เพียงพอ เป็นต้น ควรก าหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร ประเด็นใดประเด็นหนึ่งท่ีพิจารณาร่วมกันแล้วว่าน่าจะเป็นปัญหา     
มากท่ีสุด เช่น ออกแบบการประเมินเฉพาะตัวหลักสูตร หรือประเมินเฉพาะผลผลิตของหลักสูตร เป็นต้น       
ซึ่งจะท าให้ได้สารสนเทศตรงประเด็นท่ีต้องการใช้ปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะหน้า 
  4.2.2 การก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินหลักสูตร 
  ผู้บริหารสถาบันการศึกษา สามารถเลือกก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินหลักสูตรได้          
3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน ได้แก่ 1. ก าหนดให้การประเมินหลักสูตรเป็นงานส่วนหนึ่ง
ของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา 2. แต่งต้ังคณะกรรมการจิตส าหรับการประเมินหลักสูตร 
และ 3. จ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญอิสระจากหน่วยงานภายนอกท าการประเมินหลักสูตร 
  4.2.3 การวางแผนการด าเนินงานประเมินหลักสูตร 
  เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร และผู้รับผิดชอบการประเมินหลักสูตรแล้ว 
ผู้ประเมินจะต้องวางแผนการประเมินโดยระบุรายละเอียดของขั้นตอนการประเมินกิจกรรมและระยะเวลา     
ให้สอดคล้องความสัมพันธ์กับวงจรของการใช้หลักสูตร การสร้างเครื่องมือและความพร้อมของแหล่งข้อมูล 
เพื่อให้การประเมินหลักสูตรเสร็จตามก าหนด และสามารถใช้สารสนเทศปรับปรุงหลักสูตรได้ทันเวลาก่อนเริ่ม
วงจรใหม่ของกระบวนการใช้หลักสูตร 
 4.4 การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล นี่แหละการวิเคราะห์ข้อมูล 
       ในการสร้างเครื่องมือจะต้องพิจารณาว่า วัตถุประสงค์ของการประเมินแต่ละพรนั้นมีประเด็น
ส าคัญ/ตัวบ่งช้ีใด ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง จากรายการข้อมูลท่ีต้องการน ามาพิจารณาว่าควรเก็บข้อมูลจากแหล่งใด   
จึงจะได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกับความเป็นจริงแล้วจัดแยกรายการข้อมูลตามแหล่งข้อมูล เพื่อน ามาสร้างข้อค าถาม   
อย่างเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีสามารถน ามาใช้ในการประเมินหลักสูตร เช่น แบบวิเคราะห์หลักสูตร          
(โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน) แบบประเมินหลักสูตร (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน  ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต)       
แบบติดตามบัณฑิต เป็นต้น เครื่องมือท่ีสร้างจ าเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช้จริง 
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