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หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

โรงเรียนบ้านซ่อง 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๖๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

โรงเรียนในโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

โดยใชพ้ื้นที่นวัตกรรมทางการศกึษา จังหวัดกาญจนบุร ี

 

 

 

เอกสารงานหลักสูตรท่ี ๑๑ / ๒๕๖๓ 

          ฝ่ายบริหารงานวชิาการ โรงเรียนบ้านซ่อง 

 โรงเรยีนบ้านซ่อง 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านซ่อง 

 

เรื่อง    ให้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา  
         ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 
............................................................................... ........................................................................................  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  วันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่องการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม
ทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น  เพ่ือให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่  ซึ่งเป็นการ
ทดลองกระจายอ านาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังจังหวัด  โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป  
ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ได้จัดท ากรอบสมรรถนะการ
เรียนรู้และฝึกอบรม  ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ ในระดับ
สถานศึกษา และให้ปรับใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราชพุทธศักราช
๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  
  ทั้งนี้หลักสูตรฐานสมรรถนะในหลักสูตรโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  
โรงเรียนบ้านซ่อง  จึงประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะดังกล่าว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ประกาศ  ณ  วันที่ 15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2563 

 
 
                (ลงชื่อ).....................................................      

                           (นางยลพรรษย์    ศิริรัตน์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ่อง         
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 

 

 

ค าน า 
                    
 
  
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน  ประสบปัญหาเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   
และการวัดผลประเมินผล  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ได้จัดท ากรอบหลักฐานฐานสมรรถนะการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา  และให้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  จะช่วยให้ครูพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความพร้อมแตกต่างกันได้พัฒนาไปตามล าดับขั้น 
 จากการที่โรงเรียนบ้านซ่อง  ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวจึงร่วมกันจัดท า
หลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนบ้านซ่อง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๖๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบ้านซ่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามวิสัยทัศน์สถานศึกษา คือ โรงเรียนบ้านซ่องเป็นสถานศึกษาแห่ง
การเรียนรู้ ตามศตวรรษที่ 21 เน้นภาษาสู่สากล เพิ่มผลทักษะอาชีพ บนวิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างมี
ความสุข ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าเพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าไปใช้เป็นแนวทางจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้  ทักษะ สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จ าเป็น
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจั ดการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ่อง  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ  ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดท าจนประสบผลส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียน 
 
 
       

                    (ลงชื่อ).....................................................      
                           (นางยลพรรษย์    ศิริรัตน์) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ่อง         
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สารบญั 
 

     

เรื่อง           หน้า 

ประกาศโรงเรียน                                                                                                ค 
ค าน า                                                                                                             ง 
สารบัญ                                                                                                           จ 
ส่วนที่ 1 ความน า                                                                                         
 วิสัยทัศน์โรงเรียน                                                                                       ๑                                                                         
 พันธกิจโรงเรียน                                                                                         ๑ 

เป้าประสงค์โรงเรียน                                                                                   ๑ 
 กรอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับประถมศึกษา                                              ๒ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                           ๒๗ 
ส่วนที่ 2  โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา                                                             ๒๘  
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖                                             ๒๙ 
 แบบสรุปการวิเคราะห์แผนที่หลักสูตร (Curriculum  Mapping)                              ๓๕ 
ส่วนที่ 3  ค าอธิบายรายวิชา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                      ๔๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                   ๕๔ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                 ๖๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                          ๗๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                       ๘๒ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                          ๙๑ 
 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                ๑๐๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                           ๑๐๗ 
 รายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                                    ๑๑๖ 
 รายวิชาเพ่ิมเติมสานฝันงานอาชีพ                                                                 ๑๒๒ 
ส่วนที่ ๔  แนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา                                           ๑๒๘ 

ส่วนที่ ๕  เกณฑ์การจบการศึกษา                                                                   ๑๓๑ 

ภาคผนวก 

       คณะท างาน                                                                                            ๑๓๓                                                                                             
       ส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
         



 

 

ส่วนท่ี 1  ความน า 

ส่วนที่ 1  ความน า 

 
 
 

 

 โรงเรียนบ้านซ่อง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  ๒ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ โรงเรียน
บ้านซ่อง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และ ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยก าหนดแนวทางการน ากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนา
ผู้เรียน  ตามแนวทางที่ ๔ สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด  โดยน ำสมรรถนะที่ต้องกำรพัฒนำเป็นตัวตั้ง
และน ำตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันมำออกแบบกำรสอนร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทั้งเนื้อหำสำระและ
ทักษะตำมท่ีตัวชี้วัดก ำหนด  ไปพร้อมๆ กับกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่ต้องกำร โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี        อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต  มีทักษะใน
การติดต่อสื่อสาร  การถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองและสังคม  มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านซ่องเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ภาษาสู่สากล เพ่ิมผลทักษะอาชีพ บนวิถีความ
พอเพียงผู้เรียนใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีความสุข ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชน 

ที่น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักการด าเนินชีวิต 

เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการท างาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อ
เทคโนโลยี ที่มีคุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่ง
ความเป็นศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และ
สะท้อนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ 

๓. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 

๔. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมีองค์กร
ชุมชนสถานประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 

กลยุทธ์ 

๑.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒.พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
๓.พัฒนาศักยภาพระบบการก ากับ และสะท้อนผลมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 
๔.ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 



๒ 

 

 

  
กรอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน : ระดับประถมศึกษา 

สมรรถนะทั้ง ๑๐ ประการ เป็นสมรรถนะหลักที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๑๒ 
ปี ในระหว่างศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ โลกแห่งยุคดิจิทัล  สมรรถนะการเรียนรู้ที่ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้ด าเนินการวางแผนการท างานในคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา(คอป.) ได้
จัดท าการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นส าหรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีสมรรถนะจ านวน ๑๐ สมรรถนะได้แก่  

สมรรถนะที่  ๑  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที่  ๒ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
สมรรถนะที่  ๓ การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
สมรรถนะที่  ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สมรรถนะที่  ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะที่  ๖ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  
สมรรถนะที่  ๗ ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะที่  ๘ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะที่  ๙ การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
สมรรถนะที่  ๑๐.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีส านึกสากล  

โดยสมรรถนะเหล่านี้สอดคล้องกับสภาพที่พึงประสงค์ ๔ เป้าหมายด้วยกัน คือ ๑) คนไทยฉลาดรู้   
๒)คนไทยอยู่ดีมีสุข ๓)คนไทยสามารถสูง ๔)พลเมืองไทยใส่ใจสังคม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๑  กรอบสมรรถนะการเรียนรู้หลักส าหรับผูเ้รียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ที่มา : ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา,กระทรวงศกึษาธิการ.(๒๕๖๒) 



๓ 

 

 

 

สมรรถนะท่ี ๑   การเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai Language Competency) 

 
ระดับ

การศึกษา 
ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ประถมศึกษา 
ตอนต้น 

มีทักษะการฟัง ดู  พูด 
อ่านและเขียนข้อความ 
ความรู้ นิทาน เรื่องราว
สั้นๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ตนเองและสิ่งใกล้ตัว
ด้วยภาษาท่ีง่าย ๆ โดย
มีความสามารถในการ 
อ่าน และการเขียนค า
ข้อความ ประโยคสั้นๆ 
สนุกกับการทดลองใช้
ค า ข้อความต่าง ๆ 
สามารถสร้างผลงาน
โดยใช้ความรู้ที่ศึกษา
และมีความภาคภูมิใจ
ในงานของตน 

๑.๑ ฟัง ดู รูปภาพ สัญลักษณ์ 
ค า ประโยค ข้อความสั้นๆ
เรื่องราวง่าย ๆ ที่น าเสนอใน
หลากหลายรูปแบบ อย่าง
ตั้งใจ เข้าใจ และน าความรู้
จากการฟัง ดู ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิต  

๑. ฟัง  ดู และเข้าใจในสิ่งที่รับฟัง 
ดู ได้แก่ รูปภาพ ข้อความ ค าพูด 
ท่าทาง สัญลักษณ์และกราฟิก
ง่ายๆ 
๒. เลือกน าความรู้ที่ได้จากการฟัง 
ดู ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของ
ตนเอง 

1.2 พูดสื่อสารในสถานการณ์   
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน บอก
ความรู้สึกนึกคิดของตน เล่า
เรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือ
บอกผ่านการเล่นบทบาท
สมมุติ การแสดงง่าย ๆ ต้ัง
ค าถามและตอบค าถามให้ผู้อื่น
เข้าใจได้อย่างสั้น ๆ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับ
กาลเทศะและผู้รับฟัง 

๑. พูดแนะน าตนเอง พูดแสดง
ความรู้สึก/ความคิดของตน พูด
หน้าชั้นเรียน เล่นบทบาทสมมุติ 
การแสดงง่ายๆได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/ เรื่องที่น าเสนอ 
๒. ใช้สื่อและภาษาท่าทาง
ประกอบการพูดโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง 
๓. ตั้งค าถาม ตอบค าถามให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ  

1.3 อ่านบทอ่านข้อความ
ง่ายๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสิ่ง แวดล้อมรอบตัว โดย
มีความ สามารถในการอ่านค า 
ประโยค นิทาน ข้อความสั้นๆ
เรื่องเล่าง่ายๆ แผนภาพ แผน
ที่ แผนภูมิ สัญลักษณ์ 
สามารถตั้งค าถามเชิงเหตุผล 
ล าดับเหตุการณ์ คาดคะเน
เหตุการณห์าข้อมูลที่ต้องการ 
และน าความรู้ ข้อคิดจากสิ่งที่
อ่านไปใช้ในชีวิต 

๑. อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง 
บทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย  
๒.อ่านรู้เรื่องและเข้าใจในสิ่งที่อ่าน 
ได้แก่ บทอ่าน นิทาน ข้อความ
สั้นๆ เรื่องเล่าง่ายๆ แผนภาพ  
แผนที่ แผนภูมิ สัญลักษณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องตรงกับสิ่งที่ผู้เขียนน าเสนอ 
๓. ตั้งค าถามอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเน 
เหตุการณ์ได้ 
๔. สามารถหาข้อมูลที่ต้องการโดย
การอ่าน และน าข้อคิด ความรู้ที่ได้
จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ของตนได้ 
 



๔ 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

1.4 เขียนค า ประโยค 
ข้อความ บันทึก เรื่องสั้น ๆ 
เพ่ือบอกความคิด ความรู้สึก 
หรือแต่งเรื่องตามจินตนาการ 
โดยมีความ สามารถในการ
เขียนเหมาะสมกับวัย เขียนให้
เข้าใจง่ายถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และค านึงถึงผู้อ่าน
และผู้ที่ตนเขียนถึง 

๑. เขียนค าพ้ืนฐานตามระดับชั้น
ได้ถูกต้องตามอักขรวิธี  
๒. เขียนสื่อความหมายได้ตรง
ตามเจตนา เข้าใจได้ง่าย  
๓. เขียนอย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง 

1.5 ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องที่
สนใจ เป็นประโยชน์ สามารถ
พูด หรือเขียนข้อความ เพ่ือ
สื่อสารเรื่องที่ศึกษา มีมารยาท
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
สนุกกับการเรียนรู้และใช้
ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

๑. ใช้ทักษะการฟัง ดู และอ่านใน
การเรียนรู้เรื่องราวที่สนใจ และ
น าเสนองานที่เกิดจากการเรียนรู้
ผ่านทักษะการพูด และการเขียน
อย่างสร้างสรรค์ 
๒. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด 
อ่าน และเขียน เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

1.6 เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลักภาษาไทย 

๑. ระบุชนิด และหน้าที่ของค าใน
ประโยค 
๒. รู้วิธีการหาความหมายของค า 
และบอกความหมายได้ถูกต้อง 
๓. เลือกใช้ค าภาษาไทยมาตรฐาน 
และภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

มีทักษะการฟัง ดู พูด 
อ่าน และเขียน
ข้อความ เรื่องเล่าตาม
จินตนาการ สามารถ
จับใจความส าคัญ 
และใช้วิจารณญาณใน
การคัดกรอง โดยผ่าน
เครื่องมือในการ
น าเสนอความคิดและ
การล าดับข้อมูลอย่าง
เป็นขั้นตอน น าองค์
ความรู้ที่ได้ไป

1.1  ดู และรับฟังการสนทนา 
ข้อความ เรื่องราวที่น าเสนอ 
ในหลากหลายรูปแบบสามารถ 
ตั้งค าถามตอบค าถาม แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนที่มีต่อเรื่องที่ฟัง ดู มี
เหตุผลที่จะยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากตน และ
น าความรู้ที่ได้จากการฟัง ดู ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิต 
 
 

๑. ตั้งค าถามตอบค าถาม แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีฟัง ดู 
๒. รับฟังและยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่างจากตน  
๓. น าความรู้ที่ได้จากการฟัง ดูไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
 



๕ 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
สามารถใช้ทักษะการ
พูด การเขียน ในการ
น า เสนอข้อมูล ตาม
รูปแบบของหลักการ
พูดและการเขียนได้
อย่างถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทยอย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึง
เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของสังคมและท้องถิ่น
ผ่านวรรณกรรมและ
วรรณคดี โดยการดู 
การฟัง และการอ่าน
จากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.2 พูดสื่อสารในสถานการณ์    
ต่าง ๆ น าเสนอความคิดอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอน บอกความ 
รู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่อง
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ต้ัง
ค าถามและตอบค าถามให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ พูดโดยค านึงถึง
ความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้รับฟัง 
 

๑. เล่าประสบการณ์ พูดแนะน า 
พูดเชิญชวน พูดแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างมีล าดับขั้นตอนโดยค านึง 
ถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้รับฟัง 
๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามจาก
เรื่องท่ีน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
๓. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟัง
และประเมินเพ่ือปรับปรุงการพูด
ของตน 
 

1.3 วรรณคดี วรรณกรรม
นิทานท้องถิ่น ข้อความ เรื่อง
เล่า ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญ แยกแยะ
ข้อเท็จจริงในเรื่องที่อ่าน 
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์
เรื่อง/สิ่งที่อ่านและหาข้อมูลที่
ต้องการ คิดก่อนตัดสินใจ 
และน าความรู้ข้อคิดจากสิ่งที่
อ่านไปใช้ในชีวิต 

๑. อ่านแล้วจับใจความส าคัญ 
วิเคราะห์ แปลความ ตีความและ
ประเมินสาระที่อ่านได้อย่างรู้เท่า
ทันในเจตนาของผู้เขียน 
๒. รู้วิธีการสืบค้นข้อมูล คิดก่อน
ตัดสินใจน าข้อมูลไปใช้ 
๓. น าข้อคิด ความรู้ที่ได้จากการ
อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตส่วน
ตนและส่วนรวม 
 

1.4 เขียนโดยมีวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนในการสื่อสารข้อมูล 
ความรู้ ความคิด ความรู้สึกใน
รูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้
กลวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
และค านึงถึงผู้อ่านและผู้ที่ตน
เขียนถึง  

๑. เขียนรายงาน เขียนเรียงความ 
ย่อความ เรื่องสั้น แต่งเรื่องตาม
จินตนาการ ได้เหมาะสมกับ
รูปแบบที่น าเสนอ 
๒. เขียนสื่อความหมายได้ตรง
ตามเจตนา เข้าใจได้ง่าย และ
ถูกต้องตามอักขรวิธี 
๓. ใช้กระบวนการเขียน ผลิตงาน
ในทางสร้างสรรค์อย่างรับผิดชอบ
และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
 
 



๖ 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

1.5 ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องที่
สนใจ เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเอง สามารถพูด 
หรือเขียนข้อความ เพ่ือ
สื่อสารเรื่องที่ศึกษา มีมารยาท
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
สนุกกับการเรียนรู้และใช้
ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

๑. ใช้ทักษะการฟัง ดู และอ่านใน
การเรียนรู้เรื่องราวที่สนใจเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 
และน าเสนองานที่เกิดจากการ
เรียนรู้ผ่านทักษะการพูด และการ
เขียนอย่างสร้าง สรรค์ 
๒. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด 
อ่าน และเขียน เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

1.6  เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลักภาษาไทย 

๑. วิเคราะห์ชนิด และหน้าที่ของ
ค าในประโยค 
๒. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
ส านวนที่เป็นค าพังเพย สุภาษิต 
๓. แต่งบทร้อยกรอง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

สมรรถนะท่ี  ๒  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
(Mathematics in Everyday Life) 

 
ระดับ

การศึกษา 
ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ประถมศึกษา 
ตอนต้น 

สามารถแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ สื่อสาร
และ สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ 
รวมทั้ง สามารถ
เชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ในระดับ 
เนื้อหาที่เรียน เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต ประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
ที่เหมาะสมกับวัย โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์และค านึงถึง
ความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้  
 
 
 
 
 

๑. แก้ปัญหา สถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันที่เก่ียวข้องกับ
คณิตศาสตร์  เรื่องจ านวนนับ 
การอ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือ 
แสดงจ านวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐และ ๐  สามารถบวก 
ลบ คูณ หาร และน าไปใช้ใสถาน
การณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ค านึงถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้  

2.2ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
หาข้อสรุปที่อธิบายความคิด
ของตนอย่างสมเหตุสมผล 
ตามวัย  
 

๑.บอกความหมายเกี่ยวกับ
เศษส่วนที่ไม่เกิน ๑ มีทักษะการ
บวก การลบ เศษส่วน ที่ตัวส่วน
เท่ากัน และน าไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

2.3 ใช้ศัพท์ สัญลักษณ์ 
แผนภูมิ แผนภาพ อย่างง่าย 
ๆ เพื่อสื่อสารความคิดของ
ตนเองได้อย่างหลากหลาย 
และเหมาะสมกับวัย เนื้อหา 
และสถานการณ์  

๑. อ่านและเขียนอธิบาย แผนภูมิ
รูปภาพ ตารางทางเดียวและน าไป 
ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ในความคิด
ของตนเองได้อย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกับวัย เนื้อหา และ
สถานการณ์ 

2.4 อธิบายความรู้และหลัก 
การทางคณิตศาสตร์ ที่
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ  
ที่ตนเองพบในชีวิตจริง                   
ได้อย่างมีเหตุผลตามวัย 
ตรวจสอบ ข้อสรุปและสร้าง
เหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ  
 

๑. คาดคะเนและวัดความยาว 
น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้
เครื่องมือและหน่วย ที่เหมาะสม 
บอกเวลา บอกจ านวนเงิน และ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
๒.จ าแนกและบอกลักษณะของ
รูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรง 
กระบอก และกรวย 
  



๘ 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

๓. เขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลม 
และวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุ
รูปเรขาคณิต ที่มีแกนสมมาตร
และจ านวนแกนสมมาตร และ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   

2.5 คิดในใจ การบวก ลบ 
คูณ หาร ได้อย่างคล่องแคล่ว 
ว่องไว แม่นย า เพ่ือแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ที่เกิดข้ึน                    
ในชีวิตจริง 

๑.คิดค านวณ การบวก การลบ 
การคูณ การหาร ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ว่องไว แม่นย า เพ่ือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

มีทักษะด้านการ
แก้ปัญหา การให้ 
เหตุผล การสื่อสาร
และการสื่อความ 
หมายทาง
คณิตศาสตร์ และการ
เชื่อมโยง ทาง
คณิตศาสตร์ ในระดับ
เนื้อหาที่เรียน             
เพ่ือน าความรู้
ความสามารถ เจตคติ 
ทักษะ ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ และ
น าไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ า วันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1  แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ที่เก่ียวข้องกับ
คณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
ปัญหา  เข้าใจปัญหา  
วางแผน  แก้ปัญหาด้วยวิธีที่
หลากหลายจนได้ค าตอบที่
สมเหตุสมผล  
 

๑. อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือ
แสดงจ านวนนับ เศษส่วน 
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง 
อัตราส่วน และร้อยละ มีทักษะ
การบวก การลบ การคูณ การ
หาร ประมาณ ผลลัพธ์ และ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆโดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และค านึงถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้  

2.2 ให้เหตุผล หาข้อสรุป
คาดการณ์ และระบุถึงความ 
สัมพันธ์ของข้อมูล เพ่ือยืนยัน
หรือคัดค้าน ข้อสรุปหรือ                    
การคาดการณ์ต่างๆ อย่าง
สมเหตุสมผล  
 

๑.บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปภาพและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสารสื่อ
ความหมาย วางแผนแก้ปัญหา 
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม  
โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผล 
ของค าตอบพร้อมทั้งตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

2.3 อธิบาย และน าเสนอ 
ข้อมูลที่สื่อความหมายให้ผู้อื่น
เข้าใจ ตรงกัน โดยการพูด 
เขียน วัตถุรูปธรรม รูปภาพ 
กราฟ สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ ได้อย่าง
หลากหลาย  เหมาะสมกับ
เนื้อหาและสถานการณ์ 

๑. สรุปผล และน าเสนอได้อย่าง 
ถูกต้อง ชัดเจน โดยอธิบาย
ลักษณะและสมบัติของรูป
เรขาคณิต หาความยาวรอบรูป
และพ้ืนที่ของรูป เรขาคณิต สร้าง
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และ
วงกลมหาปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และ



๙ 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

 น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
น าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง 
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิ
รูปวงกลม ตารางสองทาง และ
กราฟเส้น ในการอธิบาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ 

2.4 น าความรู้มาประยุกต์                    
ใช้ในชีวิตประจ าวัน เชื่อมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
กับศาสตร์อ่ืน ๆ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิต
จริงได้ถูกต้อง และเหมาะสม 

๑.สร้างโจทย์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์  ที่
เชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์ 
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ 
อ่ืน ๆ และ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์ 
กับชีวิตประจ าวัน  เพ่ือแก้ปัญหา 
และด าเนินการจนได้ค าตอบที่ 
สมเหตุสมผล คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจแก้ปัญหา และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม 

 2.5 ใช้ความคิดคล่อง 
ความคิด ยืดหยุ่น ความคิด
ริเริ่ม คิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ขยายความคิดท่ี
มีอยู่เดิม  เพ่ือสร้างแนวคิด
ใหม่ ปรับปรุง พัฒนาองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ หรือ
ศาสตร์อื่นๆโดยใช้
คณิตศาสตร์เป็นฐาน 
 

๑. คิดค านวณ คิดเลขเร็ว  คล่อง 
เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ 
การหาร ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์    
๒, แก้สถานการณ์ หรือปัญหา
ชวนคิทางคณิตศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 

สมรรถนะท่ี  ๓ การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
(Scientific Inquiry and Scientific Mind) 

 
ระดับ

การศึกษา 
ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ประถมศึกษา 
ตอนต้น 

สนใจในปรากฏการณ์
รอบตัวกล้าพูดกล้า
ซักถาม เพ่ือให้เข้าใจ
ในเหตุและผลของ
ปรากฏ 
การณ์นั้นสนุกที่จะหา
ข้อมูลส ารวจ
ตรวจสอบ 
สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้
ค าตอบในเรื่องที่
อยากรู้ สามารถสร้าง
แผนภูมิแผนภาพ
แบบจ าลอง 
อย่างง่ายเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ แล้วใช้หลัก
เหตุผลสนับสนุนหรือ
คัดค้านข้อโต้เถียงใน
ประเด็นที่สงสัยหรือ
สนใจและใช้กระบวน 
การออกแบบทาง
วิศวกรรม ใน
การศึกษาปัญหา
ออกแบบสร้าง
ต้นแบบนวัตกรรม
อย่างง่าย ซึ่งอาจเป็น
สิ่งประดิษฐ์หรือ
วิธีการเพ่ือใช้
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  

3.1  สามารถเชื่อมโยงเหตุ
และผลของปรากฏการณ์ และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. เขียนผังเชื่อมโยงเหตุและผล
ของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
อย่างเป็นล าดับและครบถ้วน 

3.2 อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตประจ าวัน ด้วยการใช้
หลักเหตุผลที่ไม่ซับซ้อน 

๑. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
และ การเปลี่ยนแปลงในชีวิต 
ประจ าวันด้วยการใช้เหตุผลที่ไม่
ซับซ้อน 

3.3 ตั้งค าถามเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ต่างๆที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน คาดคะเนหา
ค าตอบและคิดวิธีการหา
ค าตอบ โดยอาจใช้วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือช่วยในการ
ส ารวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล
และสรุปค าตอบ 

๑. ตั้งค าถามเกี่ยวกับปรากฏ 
การณ์ต่างๆที่พบในชีวิตประจ าวัน  
๒. คาดคะเนหาค าตอบ 
๓. คิดวิธีการหาค าตอบ 
๔. ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วย
ในการส ารวจตรวจสอบ เก็บ
ข้อมูลและสรุปค าตอบ 

3.4 สามารถเขียนแผนภาพ
แผนภูมิแบบจ าลองอย่างง่าย 
เพ่ืออธิบายความรู้ความเข้าใจ 
และความคิดของตน 

๑.เขียนแผนภาพแผนภูมิแบบ 
จ าลองอย่างง่ายด้วยความ
รอบคอบ  
๒.ใช้แผนภาพแผนภูมิแบบจ าลอง
อย่างง่าย อธิบายความรู้ความ
เข้าใจ และความคิดของตน 

3.5 กล้าพูดให้ความคิด
สนับสนุนหรือคัดค้านเรื่อง
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยให้
เหตุผลพร้อมหลักฐาน
ประกอบ 

๑. พูดให้ความคิดสนับสนุนหรือ
คัดค้านเรื่องเก่ียวกับวิทยาศาสตร์  
๒. สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 

3.6 น าค าตอบที่ได้จากการ
สืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบ
สิ่งประดิษฐ์อย่างง่าย ๆ  

๑.น าค าตอบที่ได้จากการสืบสอบ
ไปคิดสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
อย่างง่าย ๆ  

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

เป็นผู้มีความใฝ่รู้ 
มุ่งม่ัน อดทนใน
การศึกษาหาความรู้
โดยใช้กระบวนการ

3.1 สามารถเขียนผังเชื่อมโยง
เหตุและผลโดยแสดงความ 
สัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุและผล
อย่างเป็นล าดับและครบถ้วน 

๑. เขียนผังเชื่อมโยงเหตุและผล 
โดยแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
เหตุและผลอย่างเป็นล าดับและ
ครบถ้วน 



๑๑ 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ทางวิทยาศาสตร์ รัก
ในความมีเหตุผล กล้า
พูด กล้าแสดงออกรับ
ฟังความคิดเห็นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถใช้กระบวน 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้สร้าง
และใช้แบบจ าลอง
ทางความคิด เพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติและ
ปรากฏการณ์ที่เป็น
ผลจากการกระท า
ของมนุษย์ รวมทั้ง ใช้
การโต้แย้งเพื่อ
ตัดสินใจในประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม  สามารถใช้
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และ
กระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมซึ่งเป็น
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
หรือวิธีการที่ใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 
ประจ าวัน ด้วยความ
ตระหนักและความ
รับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม  

3.2 อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ 
ที่เป็นผลจากการกระท าของ
มนุษย์ด้วยการใช้เหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผล 

๑. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
และปรากฏการณ์ที่เป็นผลจาก
การกระท าของมนุษย์ด้วยการใช้
เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล 

3.3 สืบสอบความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยสามารถตั้ง
ค าถามส าคัญ ออกแบบและ 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
ข้อมูลเลือกใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ
ผลการส ารวจตรวจสอบ 
รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑.สืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
โดย ตั้งค าถาม ออกแบบและวาง
แผนการส ารวจตรวจสอบข้อมูล 
 ๒. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่เหมาะสม เก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
น าเสนอผลการส ารวจ ตรวจสอบ 
รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3.4 ออกแบบและสร้าง
แบบจ าลอง เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ
ปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการ
กระท าของมนุษย์ 

๑. ออกแบบและสร้าง
แบบจ าลอง โดยใช้ความรู้และ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
๒. ใช้แบบจ าลองอธิบาย 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ
ปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการ
กระท าของมนุษย์ 

3.5 กล้าพูด กล้าแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการให้
เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้าน 
พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ 
และรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 

๑. แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์ โดยการให้
เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้าน 
พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 

3.6 วางแผนหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวันอย่าง 
เป็นขั้นตอนโดยใช้
กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม ที่ประกอบด้วย
ขั้นตอนการระบุปัญหา การ
สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบ การสร้างต้นแบบ 
การทดสอบคุณภาพของ
คุณภาพของต้นแบบ 

๑. วางแผนหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็น
ขั้นตอน 
๒.ใช้กระบวนการออกแบบทาง 
วิศวกรรม ที่ประกอบด้วยขั้นตอน
การระบุปัญหา การสืบค้นข้อมูล
เพ่ือใช้ในการออกแบบ การสร้าง
ต้นแบบ การทดสอบคุณภาพของ
คุณภาพของต้นแบบ 



๑๒ 

 

 

สมรรถนะท่ี ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(English for  Communication) 

 
ระดับ

การศึกษา 
ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ประถมศึกษา 
ตอนต้น 

สามารถใช้ความรู้และทักษะทางภาษา 
อังกฤษรวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ในการสื่อสาร 
ฟังพูดอ่านเขียนทั้งในด้านการรับ 
สาร การส่งสาร  การมีปฏิสัมพันธ์   
มีกลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสารสามารถ
สื่อสารได้ถูกต้องคล่องแคล่วเหมาะ 
สมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม   
และสามารถแลกเปลี่ยนถ่ายทอด
ความคิดประสบการณ์และวัฒนธรรม 
ไทไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
เหมาะสมกับวัยมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษา ภาษาอย่างมั่นใจโดย
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร 
ได้ตามกรอบอ้างอิงความสามารถ 
ทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) ใน
ระดับ A๑ หรือตามกรอบอ้างอิง
ภาษาอังกฤษของประเทศไทย 
(FRELE-TH) ซึ่งพัฒนาจากกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาของ 
สภายุโรป ๒๐๐๑ ได้ในระดับ A๑ 

4.1รู้ความหมายค าศัพท์
ที่พบบ่อยๆ ส านวน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัวและสิ่งต่างๆ 
รอบตัว ได้เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

๑.รู้ค าศัพท์ที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน ส านวน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัวและสิ่งต่างๆ 
รอบตัว 

4.2 เข้าใจและสามารถ
โต้ตอบเมื่อคู่สนทนาพูด
และใช้ส านวนง่ายๆ  

๑.เข้าใจและสามารถ
โต้ตอบกับผู้พูด/คู่
สนทนาได้ 

4.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองโดยใช้ค าหรือใช้
ประโยคพื้นฐานได้ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

๑.สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
 

4.4 .เข้าใจค าวลีและ
ประโยคสั้นๆ หรือค าสั่ง 
ในสถานการณ์ท่ีคุ้นเคย
จากการพูดและการเขียน  

๑. พูดและเขียนค าศัพท์ 
วลี ประโยคสั้นๆ และ
ค าสั่งที่ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

4.5 สื่อสารและบรรยาย
ข้อมูลส่วนบุคคล สี 
ตัวเลขพื้นฐาน และสิ่ง 
ของพ้ืนฐานใน
ชีวิตประจ าวัน  

๑. ใช้ค าศัพท์ วลีสั้นๆ 
และส านวนในการสื่อสาร
ชีวิตประจ าวัน  

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

สามารถใช้ความรู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษรวมทั้งเจตคติและ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ในการสื่อสาร
ฟังพูดอ่านเขียนทั้งในด้านการรับสาร 
การส่งสาร  การมีปฏิสัมพันธ์  มีกล
ยุทธ์ในการติดต่อสื่อสาร สามารถ
สื่อสารได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
เหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม  และสามารถแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดความคิดประสบการณ์และ
วัฒนธรรมไทไปยังสังคมโลกได้อย่าง
สร้างสรรค์เหมาะสมกับวัยมีเจตคติที่

4.1 เข้าใจภาษาอังกฤษ
ที่เป็นภาษาพูดง่ายๆ 

๑.ฟังภาษาพูดง่ายๆ ได้ 

4.2 เข้าใจวลี หรือ
ประโยคภาษาอังกฤษที่
สั้นๆง่ายๆที่เป็นภาษา
เขียน  

๑. อ่านและเขียน วลี 
หรือประโยค
ภาษาอังกฤษที่สั้นๆ 
ง่ายๆ ที่เป็นภาษาเขียน 

4.3 เข้าใจความหมาย
ค าหรือวลีง่าย ๆ ในงาน
เขียนและตีความได้ 

๑. รู้ความหมาย ค าหรือ
วลีง่าย ๆ หรือพบบ่อยใน
งานเขียนได้ 

4.4 พูดโต้ตอบโดยใช้
ส านวนที่พบในชีวิต 

๑. สามารถพูดโต้ตอบ
กับคู่สนทนา โดยใช้
ส านวนที่พบในชีวิต 



๑๓ 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ดีต่อการเรียนภาษา ภาษาอย่างมั่นใจ
โดยสามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารได้ตามกรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของสภา
ยุโรป (CEFR) ในระดับ A๑+ หรือ
ตามกรอบอ้างอิงภาษาอังกฤษของ
ประเทศไทย(FRELE-TH) ซึ่งพัฒนา
จากกรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาของสภายุโรป ๒๐๐๑ ได้ใน
ระดับ A๑+ 

ประจ าวันถูกต้องมี
มารยาท 

ประจ าวัน 

4.5 บรรยายเบื้องต้น
เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของที่
พบบ่อย และสถานที่
ต่างๆ โดยใช้ค ากริยา
พ้ืนฐานและค าคุณศัพท์ 
ที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง 
มีเหตุผล 

๑. พูดหรือเขียนบรรยาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล 
สิ่งของที่พบบ่อย และ
สถานที่ต่างๆ โดยใช้
ค ากริยาพ้ืนฐาน และ
ค าคุณศัพท์ที่พบบ่อย
ทั่วไปได้ 

4.6 สามารถเขียนค า  
วลี  วลโีดด และเขียน
เป็นประโยคง่ายๆ โดยใช้
ค าศัพท์ที่ก าหนด  

๑. เขียนค าและวลี เป็น
ประโยคง่าย ๆ ได้ 
 

4.7 จับใจความส าคัญ
ของวลีหรือประโยคที่ใช้ 
ในการพูดหรือเขียน ที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน
โดยยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

๑. เดาใจความส าคัญ
ของวลีหรือประโยคที่ใช้
ในการพูดหรือเขียน 
เกี่ยวกับเรื่องประจ าวันที่
คุ้นเคย 
 

4.8 สื่อสารโดยใช้วลี
พ้ืนฐานหรือกลุ่มค า 
ส านวนที่ตายตัว  
บรรยายข้อมูล ส่วน
บุคคลและกิจวัตร
ประจ าวันต่างๆได้ 
 

๑. พูดหรือเขียนบรรยาย
ข้อมูลส่วนบุคคล กิจวัตร
ประจ าวัน การขอร้อง 
ฯลฯ โดยใช้วลีพื้นฐาน
หรือกลุ่มค าส านวนที่
ตายตัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

สมรรถนะท่ี  ๕  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
(Life Skills and Personal Growth) 

 
ระดับ

การศึกษา 
ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ประถมศึกษ
า 

ตอนต้น 

รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง
และดูแลตนเองได้
เหมาะสมตามวัย มีสุข
นิสัยในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน สามารถ
ป้องกันตนเองจากภัย
ต่าง ๆ ควบคุมอารมณ์
ของตนได้ ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ 
ได้ มีสัมมาคารวะและ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสมปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบและ
ข้อตกลงของ
ครอบครัว และ
โรงเรียนรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนสามารถ
คิดหาวิธีแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนกับตน และ
ลองแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง มีสุนทรีย- 
ภาพในความงาม
รอบตัว และเข้าร่วม
ในกิจกรรมทางศิลป- 
วัฒนธรรมของสังคม 

5.1 รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่
สามารถท าได้ และสิ่งที่ท า
ไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบ ไม่
ชอบอะไร บอกความคิด
ความรู้สึกความต้องการและ
ปัญหาของตนเองได้ 

๑.รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถ
ท าได้ และสิ่งที่ท าไม่ได้ บอกได้
ว่าตนชอบ ไม่ชอบอะไร   
๒.รู้บอกความคิด ความรู้สึก
ความต้องการและปัญหาของ
ตนเอง 

5.2 มีวินัยในการปฏิบัติตาม
สุขบัญญัติ ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ 
 

๑. มีวินัยในการดูแลจัดการ
ตนเองให้มีสุขภาวะทางกายที่ดี
อย่างสมดุลกับสุขภาวะด้านอ่ืนๆ 
๒. ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย
จากภัยต่าง ๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย
ภัยธรรมชาต ิภัยทางเพศ ภัยจาก
สิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ
รวมทั้งภัยจากสื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

5.3 ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว 
ร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือน ๆ 
ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ 
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 

๑. ควบคุมอารมณ์ ปรับ
พฤติกรรมแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม  
๒. มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือน 
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล 

5.4 เป็นคนดี สามารถ
แยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบและข้อตกลง
ของครอบครัว และโรงเรียน มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

๑.แยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด 
๒.ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ข้อตกลงของครอบครัว และ
โรงเรียน  
๓.มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 

๕.5 เข้าร่วมในกิจกรรมทาง
ศิลปะนาฏศลิป์ ดนตรี 
นันทนาการ กีฬา รวมทั้งการ
ชื่นชมธรรมชาติรอบตัวและ
การเข้าร่วมในกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

๑.เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ 
กีฬา  
๒.เข้าใจและชื่นชมความงามใน
ธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 



๑๕ 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ประถมศึกษ
า 

ตอนปลาย 

รู้จักตน พ่ึงตนเอง 
เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต
ประจ าวัน ดูแลใน
การปฏิบัติตามสุข
บัญญัติสามารถ
ป้องกันตนเองจาก
ภัยต่างๆ ควบคุม
อารมณ์ปรับ
พฤติกรรมตามที่
แสดงออก แก้ปัญหา
ได้อย่างมีเหตุผล 
ปฏิบัติและปฏิบัติ
ตามศาสนาที่ตนเอง
นับถือได้เหมาะสม 
ประพฤติปฏิบัติตาม
กฏระเบียบของ
สังคม รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง ต่อ
ครอบครัวและสังคม 
สามารถแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง เรียนรู้
ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ชื่นชม
และการเข้าร่วม
กิจกรรมธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

5.1 รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง 
ตามความสามารถและความ
ถนัด  บอกแนวทางและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๑.รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง ตาม
ความสามารถและความถนัด   
๒.บอกแนวทางและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในชีวิตประจ าวัน 
 

5.2 มีวินัยในการปฏิบัติตาม
สุขบัญญัติ ท ากิจวัตร
ประจ าวัน ให้มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้ง
โรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ 
ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อ
สารสนเทศ 

๑.มีวินัยในการปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ ท ากิจวัตรประจ าวัน ให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
๒.ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย 
จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย 
ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจาก
สื่อสารสนเทศ 

5.3 ควบคุมอารมณ์ปรับ
พฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมเข้าใจความเปลี่ยนแปลง 
สามารถปรับตัวได้ ยอมรับ
ปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์กับ
เพ่ือน   

๑.ควบคุมอารมณ์ปรับพฤติกรรม
ให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม  
๒.เข้าใจความเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับตัวได้ 
๓.ปรับตัวยอมรับปัญหา แก้ปัญหา
ได้อย่างมีเหตุผล 
๔.มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อน  

5.4 ปฏิบัติความดีและถูกต้อง 
แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด แสดงถึง
จริยธรรม ท าสิ่งที่ดีถูกต้อง 
ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับ
ถือ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดี
กับผู้อ่ืน รับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว
และสังคม 

๑.ปฏิบัติความดีและถูกต้อง 
แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด แสดงถึง
จริยธรรม  
๒.ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
๓.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม  
๔.มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน  
๕.รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ของตนที่มตี่อครอบครัวและ
สังคม 

5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี 
นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ชื่นชมความงามในธรรมติ
ศิลปวัฒนธรรมและความ 
เป็นไทย 

๑.เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ 
กีฬา  
๒.เข้าใจและชื่นชมความงามใน
ธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 



๑๖ 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

5.6 เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้
วิธีการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยทักษะการ
เรียนรู้และทักษะการสืบค้น
ข้อมูล 

๑.เรียนรู้ด้วยตนเอง  
๒.รู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ ที่
หลากหลายด้วยทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะการสืบค้นข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

สมรรถนะท่ี  ๖ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
(Career Skills and Entrepreneurship) 

 
ระดับ 

การศึกษา 
ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ประถมศึกษา 
ตอนต้น 

รู้จักเลือกอาชีพที่ตนเอง
สนใจ  มีเป้าหมายในการ
วางแผนการท างานและ
พยายามท างานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายมีทักษะการ
สื่อสารในลักษณะต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาอาชีพ โดยเน้น
การประยุกต์ใช้ศาสตร์
พระราชาเป็นแนวทาง
ส าคัญในการประกอบการ  
มีทักษะพ้ืนฐานด้าน
การเงิน ทั้งด้านการใช้จ่าย
และการออมและสามารถ
แสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และ
ลักษณะนิสัยที่ดีในการ
ท างานมีความเพียร ความ
อดทน ความซื่อสัตย์และ
ความรับผิดชอบ  

6.1 ก าหนดเป้าหมาย ใน
การท างานและตั้งใจ
ท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่คิดไว้ 

๑. ก าหนดเป้าหมาย ในการ
ท างาน 
๒. ท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ที่คิดไว้ 

6.2 เลือกอาชีพที่ตนเอง
สนใจ ตามความต้องการ
และกระแสการเปลี่ยน 
แปลงของโลก  

๑. เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ 
ตามความต้องการและ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  

6.3 มีทักษะการวางแผน
พ้ืนฐานด้านการเงินรู้จัก
ความหมายและค่าของเงิน  
 
 
 
 

๑. การวางแผนพื้นฐานด้าน
การเงิน 
๒.สามารถใช้จ่ายเงิน การ
ออม รู้ว่าเงินมาจากการ
ท างานและเงินมีจ ากัด  
๓.สามารถให้ความเห็นใน
การหาเงินได้อย่างง่าย ๆ 

6.4 การประยุกต์ใช้
ความรู้สู่อาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

๑.การประยุกต์ใช้ความรู้สู่
อาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ 
รู้และเข้าใจในลักษณะของ
อาชีพ  มีเป้าหมายในการ
ท างานและพยายาม
ท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย มีทักษะการ
สื่อสารในลักษณะต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาอาชีพ โดยเน้น
การประยุกต์ใช้ศาสตร์
พระราชาเป็นแนวทาง
ส าคัญในการประกอบการ 
มีทักษะและลักษณะนิสัย
ที่ดีในการท างานมีความ
เพียร ความอดทน ความ

6.1 วิเคราะห์ตนเอง 
ตั้งเป้าหมายในการท างาน 
ตั้งใจท างานให้ส าเร็จเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

๑. ตั้งเป้าหมายในการ
ท างาน ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ 
 

6.2 ก าหนดเป้าหมาย
วางแผน การท างาน และ
เรียงล าดับความส าคัญของ
งานได้ 

๑.ก าหนดเป้าหมาย วางแผน 
การท างาน และเรียงล าดับ
ความส าคัญของงานได้ 

6.3 ท างานด้วยความตั้งใจ 
รับผิดชอบและเพียร
พยายาม เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

๑.ตั้งใจท างานด้วยความ
รับผิดชอบและเพียร
พยายาม เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 



๑๘ 

 

 

ระดับ 
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบ มีทักษะ
พ้ืนฐานด้านการเงิน ทั้ง
ด้านการใช้จ่าย การออม 
และสามารถแสดงความ 
คิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ 

6.4 ปฏิบัติงานงาน โดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑.ปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือพอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันบน
พ้ืนฐานความรู้และคุณธรรม 

6.5 แสดงความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างาน 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 

๑.แสดงความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างาน 
หรือกิจกรรมต่างๆ ด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
การละเล่น การประดิษฐ์ 
หัตถกรรมและผลิตโดยใช้สื่อ
และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ 

6.6 มีความรู้ และทักษะ
พ้ืนฐานของผู้ประกอบการ
ที่ดี สามารถวางแผน การ
ผลิต การจัดการทรัพยากร 
และการเงิน 

๑. สามารถวางแผน การ
ผลิต การจัดการ ทรัพยากร 
และการเงิน 
 

6.7 มีความรู้ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ มีจรรยาบรรณ 
และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

๑.สร้างผลิตภัณฑ์ มี
จรรยาบรรณ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 

สมรรถนะท่ี  ๗  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
(Higher - Order Thinking Skills and Innovation) HOTS: Critical Thinking, 

Problem Solving, Creative Thinking 
 

ระดับ 
การศึกษา 

ค าอธิบาย
สมรรถนะ 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ประถมศึกษา 
ตอนต้น 

วิเคราะห์ข้อมูล 
เรื่องราวง่าย ๆ คิด
ตัดสินใจโดยใช้หลัก
เหตุผล สามารถ
ระบุปัญหาของตน
และปัญหาที่มีกับ
เพ่ือน และคิดหา
สาเหตุ และวิธีการ
แก้ไขปัญหา มี
จินตนาการและมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

7.1 ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้น 
ๆ ง่าย ๆ แล้วสามารถสรุปและ
แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

๑.ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ 
ง่าย ๆ แล้วสามารถสรุปและ
แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

7.2บอกเหตุผลของการตัดสิน 
ใจในเรื่องต่างๆใน 
ชีวิตประจ าวันของตน  

๒. บอกเหตุผลของการ
ตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของตน  

7.3 บอกปัญหาของตนเอง 
และปัญหาที่มีกับเพ่ือน คิดหา
สาเหตุ วิธีการแก้ไข รวมถึงคิด
หาวิธีการแปลกใหม่ แล้วเลือก
วิธีการที่ดีท่ีสุดเพื่อแก้ปัญหา  

๓. บอกปัญหาของตนเอง 
และปัญหาที่มีกับเพ่ือน และ
บอกสาเหตุ วิธีการแก้ไข  
 

7.4 ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
และ ร่วมมือกับเพ่ือนในการ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่เลือกไว้ 

๔. ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
และ ร่วมมือกับเพ่ือนในการ
แก้ปัญหา  

7.5 สามารถคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว 
 

๕.สามารถคิดคล่อง คิด
หลากหลาย คิดยืดหยุ่น คิด
ริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัว  

7.6 จินตนาการเรื่องราว 
ความคิด แปลกใหม่จากสิ่ง
รอบตัว และแสดงออก ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ  
 

๖. แสดงออกผ่านกิจกรรมต่าง 
ๆ อย่างสร้างสรรค์ เช่น การ
เล่น การวาดภาพ การเล่า
นิทาน การพูด อธิบายการ
ประดิษฐ์  การสร้าง การท า
ของเล่น ของใช้และการ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และกีฬา 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

    วิเคราะห์ข้อมูล
หรือเรื่องง่าย ๆ 
และคิดตัดสินใจ
ตามหลักเหตุผลได้ 
ส ารวจตนเองแล้ว

7.1 ฟัง/อ่านข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ แล้วสามารถจ าแนก
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่
น าเสนอ ในข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ 

๑. ฟัง/อ่านข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ แล้วสามารถจ าแนก
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่
น าเสนอ ในข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ 



๒๐ 

 

 

ระดับ 
การศึกษา 

ค าอธิบาย
สมรรถนะ 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญสาเหตุ
ของปัญหาของตน
และปัญหาที่มีกับ
เพ่ือน ระบุข้อดีและ
ข้อจ ากัดของวิธีการ
แก้ปัญหาได้ ใช้
ข้อมูล และ
รายละเอียด
ประกอบการ
วางแผนแก้ปัญหา 
อย่างหลากหลาย
แล้วปฏิบัติตาม
แผนการแก้ปัญหาที่
ก าหนดไว้ สรุปผล
การแก้ปัญหาได้
ชัดเจน มีหลักฐาน
อ้างอิง มีผลการ
แก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงานที่เกิดจาก
การแก้ปัญหาที่
สามารถเป็น
ตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 
สร้างผลงานที่เป็น
ประโยชน์ที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ 

7.2 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ของข้อมูล แล้วสามารถบอก
หรือระบุสาเหตุของปัญหา แล้ว
สามารถเล่าข่าวหรือเหตุการณ์
ที่พบเห็นในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้
ตัวได้  

๒.สามารถบอกหรือระบุ
สาเหตุของปัญหาแท้จริงของ
เหตุการณ์หรือปัญหา 
๓.สามารถเล่าข่าวหรือ
เหตุการณ์ที่พบเห็นในบริบทที่
เป็นสิ่งใกล้ตัวได้  

7.3 บอกปัญหาของสิ่งต่าง ๆ
ใกล้ตัว วางแผนการแก้ปัญหา 
ได้ด้วยตนเอง คิดหาขั้นตอน
และวิธีการแก้ไขด้วยวิธีการ
แปลกใหม่ แล้วตัดสินใจเลือก
วิธีการที่ดีท่ีสุดเพื่อน ามาใช้
แก้ปัญหา  

๔. บอกปัญหาของสิ่งต่าง ๆ
ใกล้ตัว วางแผนการแก้ปัญหา 
ได้ด้วยตนเอง  
๕.คิดหาขั้นตอนและวิธีการ
แก้ไขด้วยวิธีการแปลกใหม่ 
แล้วตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดี
ที่สุดเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหา 

7.4 ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองและ ร่วมมือกับ
เพ่ือนในการแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่ได้วางแผน
ไว้ โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้แล้ว 
ติดตามผล สรุปและประเมินผล
การแก้ปัญหา รวมถึงอธิบาย
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้  

๖. ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองและ ร่วมมือกับ
เพ่ือนในการแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่ได้
วางแผนไว้ โดยใช้วิธีการที่
เลือกไว้แล้ว ติดตามผล สรุป
และประเมินผลการแก้ปัญหา 
รวมถึงอธิบายปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นได้  

7.5 มีจินตนาการจากเรื่องราว
รอบตัวเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ 
ความรู้หรือสารสนเทศประกอบ 
การตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง
และ สังคมได้อย่างเหมาะสม
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

๗. มีจินตนาการจากเรื่องราว
รอบตัวเพื่อน าไปสู่การสร้าง
องค์ ความรู้หรือสารสนเทศ 
ประกอบการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับตนเองและ สังคมได้
อย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น จัดท าโครงงานที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองการ
ประดิษฐ์การท าของเล่น 
สิ่งของ เครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การเล่านิทาน 
การวาดภาพ  การแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
และกีฬา 
 



๒๑ 

 

 

 
สมรรถนะท่ี  ๘  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

(Media, Information and Digital Literacy : MIDL) 
 

ระดับ 
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ประถมศึกษา 
ตอนต้น 

รู้จักและใช้สื่อสารสนเทศ 
เข้าใจความต้องการของ
ตนเองเมื่อต้องเรียนรู้หรือ
ใช้ประโยชน์ เข้าใจวิธีการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ และการใช้
ประโยชน์จากสื่อ ประเมิน
ความน่าเชื่อถือและคุณค่า 
เห็นประโยชน์และโทษ
ของสื่อ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล สืบค้น 
สร้างสื่อและข่าวสารอย่าง
ง่าย และเลือกส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 

8.1 รู้จักและเลือกใช้
เครื่องมือ และแหล่ง
สารสนเทศเพ่ือการสืบค้น 
และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
อย่างเหมาะสมกับวัย 

๑.ใช้และเลือกแหล่ง
สารสนเทศ สบค้นข้อมูล
ได้เหมาะสม 
 

8.2 ใช้สื่อและจัดการเวลาใน
การใช้สื่ออย่างระมัดระวังโดย
ไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

๒.จัดการเวลาการใช้สื่อได้
เหมาะสมไม่เกิดผลเสียต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 

8.3 ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่จะ
เชื่อหรือไม่เชื่อ ปฏิบัติตาม
หรือไม่ปฏิบัติตามสื่อสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรู้ว่าสื่อ
มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

๓.ประเมินคุณค่าของสื่อ 
สารสนเทศและตัดสินใจ 
เชื่อ/ไม่เชื่อ ปฏิบัติตาม/ไม่
ปฏิบัติตามอย่างมีเหตุผล 
 

8.4เลือกสาระที่มีประโยชน์
จากสื่อ  สารสนเทศไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง และ
ครอบครัว 

๔.เลือกใช้ข้อมูลจากสื่อ             
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
กับตนเองและครอบครัว 

8.5  เลือกสรรข้อมูล และ
สร้างสื่อสารสนเทศในแบบ
ต่าง ๆ แล้วสื่อสาร  โดย
ค านึงถึงผลที่เกิดข้ึนต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

๕.เลือกและใช้ข้อมูล                        
สร้างสื่อ  สารสนเทศสื่อ
ความง่ายๆเหมาะสมกับวัย 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

เข้าถึง วิเคราะห์ ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล เลือกใช้
เครื่องมือ และแหล่งสื่อ    
สารสนเทศ  ใช้สื่อและ
จัดการ ออกแบบ
โครงสร้างล าดับเหตุการณ์
เนื้อหาสาระใช้แนวคิด
ต่างๆ  เข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการ รวบรวมข้อมูล        

8.1 เลือกใช้เครื่องมือและ
แหล่งสื่อสารสนเทศเพ่ือการ
สืบค้น และเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการ รวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมและมีประโยชน์ และ
เข้าใจความหมายของเนื้อหา
สารได้อย่างมีประสิทธิ 
-ภาพและเหมาะสมกับวัย 
 

๑. เลือกใช้เครื่องมือ และ
แหล่งสื่อสารสนเทศเพ่ือ
การสืบค้น และเข้าถึง
ข้อมูลที่ต้องการ  
๒.รวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมและมีประโยชน์ 
ของเนื้อหาสารได้อย่างมี
ระสิทธิภาพและเหมาะสม
กับวัย 



๒๒ 

 

 

ระดับ 
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ที่เหมาะสมและมี
ประโยชน์ เข้าใจ
ความหมายของเนื้อหา
สาระได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับวัย อย่างเป็น
ผู้รู้เท่าทันและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

๓.สามารถท าความเข้าใจ
ความหมายของเนื้อหาสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับวัย 

8.2  ใช้สื่อและจัดการเวลาใน
การใช้สื่ออย่างระมัดระวังโดย
ไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและ
ผู้อื่น ออกแบบรูปแบบ 
โครงสร้าง  และล าดับ
เหตุการณ์ของเนื้อหาสาระ ใช้
แนวคิดต่างๆ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ในการท าความเข้าใจบริบท
ของเนื้อหาสารที่น าเสนอ 

๑.ใช้สื่อและจัดการเวลาใน
การใช้สื่ออย่างระมัดระวัง
โดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองและผู้อื่น  
๒.การออกแบบทั้งรูปแบบ
ของเนื้อหาสาร โครงสร้าง
ของเนื้อหาสาร และล าดับ
เหตุการณ์ของเนื้อหาสาร  
๓.สามารถใช้แนวคิดต่างๆ 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองในการ
ท าความเข้าใจบริบทของ
เนื้อหาสารที่น าเสนอ 

8.3วิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ 
ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม
สื่อสารสนเทศ ประเมิน 
จุดประสงค์ของการสื่อสาร  
กระบวนการสร้าง และ
บทบาทของสื่อ สารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล แบบ
ต่างๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่าทัน 

๑. วิเคราะห์ ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผลที่จะเชื่อ
หรือไม่เชื่อ ปฏิบัติตาม
หรือไม่ปฏิบัติตามสื่อ 
สารสนเทศ 
๒.ประเมินสื่อสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
จุดประสงค์ของการสื่อสาร 
กระบวนการสร้าง และ
บทบาทของสื่อ 
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่าง
เป็นผู้รู้เท่าทัน 

8.4เลือกสาระที่มีประโยชน์
จากสื่อ สารสนเทศ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง และ
ครอบครัว 

๑. เลือกสาระท่ีมี
ประโยชน์ที่ได้จากสื่อ 
สารสนเทศ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง และ
ครอบครัว 



๒๓ 

 

 

ระดับ 
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

8.5 รู้และเข้าใจสื่อ  
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างรับผิดชอบและมี
จริยธรรม และการใช้ชีวิต 
เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ แล้ว
สื่อสารโดยค านึงถึงผลที่
เกิดข้ึนต่อตนเองและผู้อื่น 

๑. รู้และเข้าใจด้านสื่อ
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างรับผิดชอบและ
มีจริยธรรม ทั้งเพ่ือการ
เรียนรู้ การใช้ชีวิต  
๒. เลือกสรรข้อมูล และ
สร้างสื่อสารสนเทศในแบบ
ต่าง ๆ แล้วสื่อสารโดย
ค านึงถึงผลที่เกิดข้ึนต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

สมรรถนะท่ี  ๙  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
(Collaboration Teamwork and Leadership) 

 
ระดับ 

การศึกษา 
ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ประถมศึกษา 
ตอนต้น 

มีทักษะในการท างานกลุ่ม 
ปฏิบัติตนตามบทบาทและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้น า และสมาชิกท่ีดี
ของกลุ่ม ในการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ช่วยกลุ่มในการแก้ปัญหา 
และรักษาความสัมพันธ์อัน
ดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

9.1 ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่าง
เข้าใจ ถูกต้องตามบทบาท
หน้าที่ของกลุ่มอย่าง
สม่ าเสมอ 

๑. ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
กลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย หรือ
ตามค าสั่งได้อย่างเป็น
ขั้นตอนและถูกต้อง
เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

9.2ให้ความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม
ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑. รับผิดชอบต่องานของ
ตนเองที่ได้รับมอบหมาย 
 

9.3 มีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
 

๑. ร่วมมือ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ หรือ 
กิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาส
ต่างๆ ตลอดระยะเวลาการ
ท ากิจกรรม 
๒. ช่วยเหลือสมาชิกภายใน
กลุ่ม หรือ บุคคลอ่ืน เพ่ือให้
กิจกรรม 
๓. ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิก ไม่ยึดความคิดเห็น
ของตนเองเป็นใหญ่ 

9.4 ให้ความร่วมมือใน
การแก้ปัญหา และรักษา
ความสัมพันธ์อันดีของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

๑. แก้ปัญหาที่เผชิญใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่
ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ใช้ก าลัง 
ข้ออ้าง หรือ สิทธิพิเศษของ
ตนเองในการแก้ไขปัญหา
ของกลุ่มส าเร็จได้อย่าง
ราบรื่น 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

มีกระบวนการหรือวิธีการ
ในการท างานร่วมกัน รู้จัก
การยอมรับความคิดเห็น 
ข้อดี ข้อเสีย ของผู้อื่น 
และสามารถแสดง
ความรู้สึกของตนเองได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมี

9.1 .มีกระบวนการหรือ
วิธีการในการท างาน
ร่วมกัน  
 

๑. สามารถปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมกลุ่มได้อย่างเป็น
ขั้นตอนและถูกต้อง
เหมาะสม 

9.2 ยอมรับความคิดเห็น 
ข้อดี ข้อเสีย ของผู้อื่น 
และสามารถแสดง

๑. สามารถแสดงความ
คิดเห็น ในเชิงการพูดคุย 
แลกเปลี่ยน ร่วมกันในชั้น



๒๕ 

 

 

ระดับ 
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่
ดี โดยค านึงถึงสภาวะ
แวดล้อม สามารถใช้ภาษา
ในการถ่ายทอดข้อมูลให้
ผู้อืน่เข้าใจได้อย่าง
ครบถ้วน มีเหตุผล 

ความรู้สึกของตนเองได้
อย่างเหมาะสม 
 

เรียน และในกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ควบคุมอารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองได้ใน
สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
 

9.3 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี โดย
ค านึงถึงสภาวะแวดล้อม 

๑. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้
อย่างเหมาะสมทั้งในชั้นเรียน
และสถานการณ์ที่พบเจอ 

9.4 สามารถใช้ภาษาใน
การถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้อย่างครบถ้วน มี
เหตุผล 

๑. สรุป และน าเสนอข้อมูล 
หรือ ผลจากการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้
อย่างครบถ้วน ตรงประเด็น 
และมีเหตุผล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 

สมรรถนะท่ี  ๑๐  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีส านึกสากล 
(Active Citizen with Global Mindedness) 

 
ระดับ

การศึกษา 
ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

ประถมศึกษา 
ตอนต้น 

ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ 
กติกา ข้อตกลงของ
ครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น รักษา
สมบัติส่วนรวม ภูมิใจใน
ความเป็นชาติ อธิบาย
ความคิดและการตัดสินใจ
ของตนเองอย่างมีเหตุผล 
มีความสัมพันธ์อันดีในการ
อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนที่มีความ
แตกต่างหลากหลายและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนรวมได้ตามความ
เหมาะสมกับวัย 

10.1 ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ กติกา 
ข้อตกลงของครอบครัว 
โรงเรียนและสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

๑. ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
โรงเรียน 
๒. เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ 
ครู อาจารย์ 

10.2 กล้าคิดกล้า
ตัดสินใจและสามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
 

๑. ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนกับ
เพ่ือนร่วมห้องเรียนได้อย่างมี
ความสุข 
๒. กล้าพูด แสดงความคิดเห็นกับ
เพ่ือนและครู 

10.3 รักษาสมบัติ
ส่วนรวม และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 

๑. รักษาสมบัติของโรงเรียนและ
ส่วนรวม 
๒. แจ้งข่าวสาร หรือนัดหมาย
จากครูให้ผู้ปกครองทราบ 

10.4 มีความสัมพันธ์
อันดีและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

๑. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
๒. มีความสัมพันธ์อันดีกับพ่อ แม่ 
ครูและเพ่ือน 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน ามาใช้ในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีส่งผลต่อตนเอง
และผู้อ่ืน สามารถเลือก
วิธีการสื่อสารและ
แก้ปัญหาเบื้องต้นได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 

10.1  สามารถเรียนรู้
จากการชี้แนะ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 

๑. ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
โรงเรียน 
๒. การแต่งกายถูกต้องตาม
กฎระเบยีบ 
๓. รักษาความสะอาดของ
ร่างกาย 
๔.แยกและทิ้งขยะได้ถูกต้อง 
๕. ท าความสะอาดห้องเรียน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10.2 สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

๑. ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนกับ
เพ่ือนร่วมห้องเรียนได้อย่างมี
ความสุข 
๒. กล้าพูด แสดงความคิดเห็นกับ
เพ่ือนและครู 



๒๗ 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

ค าอธิบายสมรรถนะ สมรรถนะย่อย พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

10.3 มีวิธีการสื่อสาร 
แก้ปัญหาได้เหมาะสม
ตามช่วงวัย 

๑. กล้าซักถามปัญหา และหาวิธี
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
๒.แจ้งข่าวสาร หรือนัดหมายจาก
ครูให้ผู้ปกครองทราบ 
 

 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะ โรงเรียนบ้านซ่อง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ดังนี้ 
  ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
  ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓.  มีวินัย 
  ๔.  ใฝ่เรียนรู ้
  ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
  ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
  ๗.  รักความเป็นไทย 
  ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 

ส่วนที่ 2  โครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ โรงเรียนบ้านซ่อง              
 
 
 ๒.๑ โครงสร้างเวลาเรยีน  ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑–๖  ก ำหนดดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

๑.รายวิชาพื้นฐาน  
  ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
๒. รายวิชาเพิ่มเติม       
  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  สานฝันงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 120 120 120 120 120 120 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
  ๓.๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  ๓.๒ กิจกรรมนักเรียน 
   ๑) ลูกเสือ–เนตรนารี   
   ๒) กิจกรรมชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

  ๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐8๐ ชั่วโมง/ปี 
 
  
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

 ๒.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

  ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 
  ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
  ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
  ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
  ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
  พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาพลศึกษา ๔๐ 
  ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๔๐ 
  ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 
  อ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 

  ส๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๘๐ 
  ง11201 สานฝันงานอาชีพ 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

  ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  ๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๒.๒ กิจกรรมชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

  ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,080 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

 ๒.3 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
  

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
  ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 
  ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
  ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
  ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
  ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
  พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาพลศึกษา ๔๐ 
  ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๔๐ 
  ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 
  อ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
  ส๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๘๐ 
  ง12201 สานฝันงานอาชพี 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  ๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๒.๒ กิจกรรมชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

  ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

 ๒.4  โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
  ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 
  ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
  ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
  ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
  ส๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
  พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาพลศึกษา ๔๐ 
  ศ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๔๐ 
  ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 
  อ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
  ส๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๘๐ 
  ง13201  สานฝันงานอาชพี 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  ๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๒.๒ กิจกรรมชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

  ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑,๐8๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 

 ๒.5 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
  ท๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 
  ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
  ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
  ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
  ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
  พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาพลศึกษา ๘๐ 
  ศ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
  ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๘๐ 
  อ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
  ส๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๐ 
  ง14201 สานฝันงานอาชีพ 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  ๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๒.๒ กิจกรรมชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

  ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑,๐8๐ 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 



๓๓ 

 

 

 ๒.6 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
  ท๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 
  ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
  ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
  ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
  ส๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
  พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาพลศึกษา ๘๐ 
  ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
  ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๘๐ 
  อ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
  ส๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๐ 
  ง15201  สานฝันงานอาชพี 0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  ๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๒.๒ กิจกรรมชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

  ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑,๐๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 

 ๒.7 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
  ท๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 
  ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
  ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
  ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
  ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
  พ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาพลศึกษา ๘๐ 
  ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
  ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๘๐ 
  อ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
  ส๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๐ 
  ง16201 สานฝันงานอาชีพ 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  ๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๒.๒ กิจกรรมชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

  ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑,๐8๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum  Mapping) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   
โรงเรียนบ้านซ่อง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะที่ ๑ 

การเรียนรู้ภาษาไทย 
เพื่อการสื่อสาร 

(Thai Language 
Competency) 

สมรรถนะที่ ๒ 
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

(Mathematics in 
Everyday Life) 

สมรรถนะที่ ๓ 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

(Scientific 
Inquiry and 

Scientific Mind) 

สมรรถนะที่ ๔ 
ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 
(English for  

Communication) 

สมรรถนะที่ ๕ 
ทักษะชีวิตและ

ความเจริญ 
แห่งตน 

(Life Skills and 
Personal 
Growth) 

สมรรถนะที่ ๖ 
ทักษะอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
(Career Skills and 
Entrepreneurship) 

สมรรถนะที่ ๗ 
ทักษะการคิดขั้นสูง

และนวัตกรรม
(Higher - Order 
Thinking Skills 

and Innovation) 
HOTS: Critical 

Thinking,Problem 
Solving, Creative 

Thinking 

สมรรถนะที่ ๘ 
การรู้เท่าทันสื่อสาร 
สนเทศและดิจิทัล

(Media, 
Information and 
Digital Literacy : 

MIDL) 

สมรรถนะที่ ๙ 
การท างานแบบรวม
พลังเป็นทีม และมี

ภาวะผู้น า
(Collaboration 
Teamwork and 

Leadership) 

สมรรถนะที่ ๑๐ 
การเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี

ส านึกสากล(Active 
Citizen with 

Global 
Mindedness) 

ท๑๑๑๐๑           
ค๑๑๑๐๑           
ว๑๑๑๐๑           
ส๑๑๑๐๑           
พ๑๑๑๐๑           
ศ๑๑๑๐๑           
ง๑๑๑๐๑           
อ๑๑๑๐๑           
อ๑๑๒๐๑           
ง๑๑๒๐๑           

 

หมำยเหตุ : วงกลมสี  แทนสมรรถนะหลัก   และ     วงกลมสี  แทนสมรรถนะรอง 



๓๖ 

 

 

ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum  Mapping) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒   
โรงเรียนบ้านซ่อง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะที่ ๑ 

การเรียนรู้ภาษาไทย 
เพื่อการสื่อสาร 

(Thai Language 
Competency) 

สมรรถนะที่ ๒ 
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

(Mathematics in 
Everyday Life) 

สมรรถนะที่ ๓ 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

(Scientific 
Inquiry and 

Scientific Mind) 

สมรรถนะที่ ๔ 
ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 
(English for  

Communication) 

สมรรถนะที่ ๕ 
ทักษะชีวิตและ

ความเจริญ 
แห่งตน 

(Life Skills and 
Personal 
Growth) 

สมรรถนะที่ ๖ 
ทักษะอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
(Career Skills and 
Entrepreneurship) 

สมรรถนะที่ ๗ 
ทักษะการคิดขั้นสูง

และนวัตกรรม
(Higher - Order 
Thinking Skills 

and Innovation) 
HOTS: Critical 

Thinking,Problem 
Solving, Creative 

Thinking 

สมรรถนะที่ ๘ 
การรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและดิจิทัล

(Media, 
Information and 
Digital Literacy : 

MIDL) 

สมรรถนะที่ ๙ 
การท างานแบบรวม
พลังเป็นทีม และมี

ภาวะผู้น า
(Collaboration 
Teamwork and 

Leadership) 

สมรรถนะที่ ๑๐ 
การเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี

ส านึกสากล(Active 
Citizen with 

Global 
Mindedness) 

ท๑๒๑๐๑           
ค๑๒๑๐๑           
ว๑๒๑๐๑           
ส๑๒๑๐๑           
พ๑๒๑๐๑           
ศ๑๒๑๐๑           
ง๑๒๑๐๑           
อ๑๒๑๐๑           
อ๑๒๒๐๑           
ง๑๒๒๐๑           
หมำยเหตุ : วงกลมสี  แทนสมรรถนะหลัก   และ     วงกลมสี  แทนสมรรถนะรอง 



๓๗ 

 

 

ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum  Mapping) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓   
โรงเรียนบ้านซ่อง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะที่ ๑ 

การเรียนรู้ภาษาไทย 
เพื่อการสื่อสาร 

(Thai Language 
Competency) 

สมรรถนะที่ ๒ 
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

(Mathematics in 
Everyday Life) 

สมรรถนะที่ ๓ 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

(Scientific 
Inquiry and 

Scientific Mind) 

สมรรถนะที่ ๔ 
ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 
(English for  

Communication) 

สมรรถนะที่ ๕ 
ทักษะชีวิตและ

ความเจริญ 
แห่งตน 

(Life Skills and 
Personal 
Growth) 

สมรรถนะที่ ๖ 
ทักษะอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
(Career Skills and 
Entrepreneurship) 

สมรรถนะที่ ๗ 
ทักษะการคิดขั้นสูง

และนวัตกรรม
(Higher - Order 
Thinking Skills 

and Innovation) 
HOTS: Critical 

Thinking,Problem 
Solving, Creative 

Thinking 

สมรรถนะที่ ๘ 
การรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและดิจิทัล

(Media, 
Information and 
Digital Literacy : 

MIDL) 

สมรรถนะที่ ๙ 
การท างานแบบรวม
พลังเป็นทีม และมี

ภาวะผู้น า
(Collaboration 
Teamwork and 

Leadership) 

สมรรถนะที่ ๑๐ 
การเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี

ส านึกสากล(Active 
Citizen with 

Global 
Mindedness) 

ท๑๓๑๐๑           
ค๑๓๑๐๑           
ว๑๓๑๐๑           
ส๑๓๑๐๑           
พ๑๓๑๐๑           
ศ๑๓๑๐๑           
ง๑๓๑๐๑           
อ๑๓๑๐๑           
อ๑๓๒๐๑           
ง๑๓๒๐๑           
หมำยเหตุ : วงกลมสี  แทนสมรรถนะหลัก   และ     วงกลมสี  แทนสมรรถนะรอง    



๓๘ 

 

 

ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum  Mapping) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   
โรงเรียนบ้านซ่อง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะที่ ๑ 

การเรียนรู้ภาษาไทย 
เพื่อการสื่อสาร 

(Thai Language 
Competency) 

สมรรถนะที่ ๒ 
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

(Mathematics in 
Everyday Life) 

สมรรถนะที่ ๓ 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

(Scientific 
Inquiry and 

Scientific Mind) 

สมรรถนะที่ ๔ 
ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 
(English for  

Communication) 

สมรรถนะที่ ๕ 
ทักษะชีวิตและ

ความเจริญ 
แห่งตน 

(Life Skills and 
Personal 
Growth) 

สมรรถนะที่ ๖ 
ทักษะอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
(Career Skills and 
Entrepreneurship) 

สมรรถนะที่ ๗ 
ทักษะการคิดขั้นสูง

และนวัตกรรม
(Higher - Order 
Thinking Skills 

and Innovation) 
HOTS: Critical 

Thinking,Problem 
Solving, Creative 

Thinking 

สมรรถนะที่ ๘ 
การรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและดิจิทัล

(Media, Information 
and Digital Literacy : 

MIDL) 

สมรรถนะที่ ๙ 
การท างานแบบรวม
พลังเป็นทีม และมี

ภาวะผู้น า
(Collaboration 
Teamwork and 

Leadership) 

สมรรถนะที่ ๑๐ 
การเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี

ส านึกสากล(Active 
Citizen with 

Global 
Mindedness) 

ท๑๔๑๐๑           
ค๑๔๑๐๑           
ว๑๔๑๐๑           
ส๑๔๑๐๑           
พ๑๔๑๐๑           
ศ๑๔๑๐๑           
ง๑๔๑๐๑           
อ๑๔๑๐๑           
อ๑๔๒๐๑           
ง๑๔๒๐๑           
หมำยเหตุ : วงกลมสี  แทนสมรรถนะหลัก   และ     วงกลมสี  แทนสมรรถนะรอง 



๓๙ 

 

 

ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum  Mapping) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
โรงเรียนบ้านซ่อง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะที่ ๑ 

การเรียนรู้ภาษาไทย 
เพื่อการสื่อสาร 

(Thai Language 
Competency) 

สมรรถนะที่ ๒ 
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

(Mathematics in 
Everyday Life) 

สมรรถนะที่ ๓ 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

(Scientific 
Inquiry and 

Scientific Mind) 

สมรรถนะที่ ๔ 
ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 
(English for  

Communication) 

สมรรถนะที่ ๕ 
ทักษะชีวิตและ

ความเจริญ 
แห่งตน 

(Life Skills and 
Personal 
Growth) 

สมรรถนะที่ ๖ 
ทักษะอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
(Career Skills and 
Entrepreneurship) 

สมรรถนะที่ ๗ 
ทักษะการคิดขั้นสูง

และนวัตกรรม
(Higher - Order 
Thinking Skills 

and Innovation) 
HOTS: Critical 

Thinking,Problem 
Solving, Creative 

Thinking 

สมรรถนะที่ ๘ 
การรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและดิจิทัล

(Media, 
Information and 
Digital Literacy : 

MIDL) 

สมรรถนะที่ ๙ 
การท างานแบบรวม
พลังเป็นทีม และมี

ภาวะผู้น า
(Collaboration 
Teamwork and 

Leadership) 

สมรรถนะที่ ๑๐ 
การเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี

ส านึกสากล(Active 
Citizen with 

Global 
Mindedness) 

ท๑๕๑๐๑           
ค๑๕๑๐๑           
ว๑๕๑๐๑           
ส๑๕๑๐๑           
พ๑๕๑๐๑           
ศ๑๕๑๐๑           
ง๑๕๑๐๑           
อ๑๕๑๐๑           
อ๑๕๒๐๑           
ง๑๕๒๐๑           
หมำยเหตุ : วงกลมสี  แทนสมรรถนะหลัก   และ     วงกลมสี  แทนสมรรถนะรอง    



๔๐ 

 

 

ตารางวิเคราะห์แผนที่หลักสูตรสมรรถนะ (Curriculum  Mapping) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   
โรงเรียนบ้านซอ่ง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะที่ ๑ 

การเรียนรู้ภาษาไทย 
เพื่อการสื่อสาร 

(Thai Language 
Competency) 

สมรรถนะที่ ๒ 
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

(Mathematics in 
Everyday Life) 

สมรรถนะที่ ๓ 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

(Scientific 
Inquiry and 

Scientific Mind) 

สมรรถนะที่ ๔ 
ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 
(English for  

Communication) 

สมรรถนะที่ ๕ 
ทักษะชีวิตและ

ความเจริญ 
แห่งตน 

(Life Skills and 
Personal 
Growth) 

สมรรถนะที่ ๖ 
ทักษะอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
(Career Skills and 
Entrepreneurship) 

สมรรถนะที่ ๗ 
ทักษะการคิดขั้นสูง

และนวัตกรรม
(Higher - Order 
Thinking Skills 

and Innovation) 
HOTS: Critical 

Thinking,Problem 
Solving, Creative 

Thinking 

สมรรถนะที่ ๘ 
การรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและดิจิทัล

(Media, 
Information and 
Digital Literacy : 

MIDL) 

สมรรถนะที่ ๙ 
การท างานแบบรวม
พลังเป็นทีม และมี

ภาวะผู้น า
(Collaboration 
Teamwork and 

Leadership) 

สมรรถนะที่ ๑๐ 
การเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี

ส านึกสากล(Active 
Citizen with 

Global 
Mindedness) 

ท๑๖๑๐๑           
ค๑๖๑๐๑           
ว๑๖๑๐๑           
ส๑๖๑๐๑           
พ๑๖๑๐๑           
ศ๑๖๑๐๑           
ง๑๖๑๐๑           
อ๑๖๑๐๑           
อ๑๖๒๐๑           
ง๑๖๒๐๑           
หมำยเหตุ : วงกลมสี  แทนสมรรถนะหลัก   และ     วงกลมสี  แทนสมรรถนะ



 

 

หมายเหตุ :  

   1. ตัวอักษรสีด า  หมายถึง  ตัวชีว้ัดชัน้ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

       พุทธศักราช 2551 และปรับปรุง 2560 

   2. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง  สมรรถนะการเรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะการเรียนรู้ 

   3. ตัวอักษรสีม่วง หมายถึง  คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ 

       ต้องการเสริมให้ผูเ้รียน 

   4. ตัวอักษรสีด าหนา  หมายถึง  ผลการเรียนรู้อาเซียนศกึษา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ท11101   ภาษาไทย                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                      เวลาเรียน 200 ชั่วโมง 
 

ศึกษาค า ประโยค ค าคล้องจอง ข้อความสั้นๆ นิทาน เรื่องเล่าง่ายๆ เรื่องย่อ ความหมายของค า และ
ข้อความ การคาดคะเนเหตุการณ์ การอ่านหนังสือตามความสนใจและน าเสนอเรื่องที่อ่าน ความหมายของ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส าคัญ แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ สัญลักษณ์ ข้อคิดจากสิ่งที่อ่าน การคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด ค าในชีวิตประจ าวัน ค าในบทเรียน ค าคล้องจอง ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องสั้นๆ เรื่อง
ตามจินตนาการ ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเรื่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย มาตราตัวสะกด  
ความหมายของค า โครงสร้างประโยค ตามธรรมชาติของภาษา เรื่องค าและประโยค ความหมายของค า
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม  นิทาน เรื่องสั้น บทร้อยกรอง จากบทเรียน  
ปริศนาค าทาย บทอาขยาน บทอ่าน ข้อความง่ายๆ โดยการล าดับเหตุการณ์ การคาดคะเนเหตุการณ์ การหา
ข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือสรุปข้อคิดจากการอ่านบทอาขยาน  บทร้อยกรอง 

ใช้กระบวนการอ่านออกเสียงค า ประโยค นิทาน ข้อความสั้นๆ เรื่องเล่าง่ายๆ ค าคล้องจอง โดยใช้
ทักษะการเรียนรู้ Reading (อ่านออก) เพ่ืออ่านหนังสือตามความสนใจ อ่านหนังสือจากสื่อสิ่งพิมพ์ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว อ่านแผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ สัญลักษณ์ เพ่ือบอกความหมายความหมายของค า ข้อความ  
และตอบค าถามเรื่องที่อ่าน  คาดคะเนเหตุการณ์น าเสนอเรื่องที่อ่าน ความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์  
ใช้ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในทักษะการเขียน
สื่อสารด้วยค า ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องสั้นๆ แต่งเรื่องตามจินตนาการ โดยใช้ทักษะ Riting (เขียนได้) 
การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งในการฟัง ดู อ่าน พูด เขียนข้อความ  ใช้ทักษะการถามตอบ เล่าเรื่องที่
ฟังและดู ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ทักษะการพูดสื่อสารเรื่องที่ศึกษา ได้ตามวัตถุประสงค์ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย 
ระบุชนิดของค า หาความหมายของค า การเรียบเรียงค าเป็นประโยค การต่อค าคล้องจองง่ายๆ บอกข้อคิดที่ได้
จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองส าหรับเด็ก การท่องจ าบทอาขยาน และบท    
ร้อยกรอง ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือน าข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟัง  การดู 
การพูด และการเขียน 

ประชาชนในอาเซียนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา แลกเปลี่ยนเรื่องราว
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้ สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่อง
การพูดภาษาที่ต่างกัน สามารถจัดกลุ่มภาษาได้หลายวิธีในระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3,   ป.1/4,  ป.1/5,  ป.1/6,  ป.1/7, ป1./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,  ป.1/5 
ท 5.1  ป.1/1,  ป.1/2 

รวมทั้งหมด  23  ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที่ 1: ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language Competency) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

สมรรถนะรองที่ 2 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 2.3 

สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 4.4 

ผลการเรียนรู้อาเซียน    4  ผลการเรียนรู้ 
1.ประชาชนที่พูดภาษาต่างกันท างานร่วมกันได้ 
2.การแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้ 
3.สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่อง  การพูดภาษาที่ต่างกัน 
4.สามารถจัดกลุ่มภาษาได้หลายวิธีในระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค 

 

รวมทั้งหมด  
23  ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย / 4 ผลการเรียนรู้อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ท12101   ภาษาไทย                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                      เวลาเรียน 200 ชั่วโมง 
 

ศึกษาการอ่านออกเสียงค าคล้องจอง  ข้อความ บทอ่าน และบทร้อยกรองง่ายๆ ศึกษาชนิดของค า
และข้อความความหมายของค า ข้อความ  นิทาน เรื่องสั้น บทร้อยกรอง เรื่องจากบทเรียน ปริศนาค าทาย  
บทอาขยาน ข้อเขียนเชิงอธิบาย การจับใจความส าคัญเรื่องที่ฟังและดู เรื่องเล่าและสารคดี  นิทาน การ์ตูน 
รายการส าหรับเด็ก ข่าว เหตุการณ์ประจ าวัน ตามหลักการฟัง ดู อ่านเรื่อง  หลักการพูด การตั้งและค าถาม
เชิงเหตุผล การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน การล าดับเหตุการณ์ การระบุใจความส าคัญ สาระส าคัญ
ของเรื่อง หลักการพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก การอ่านหนังสือตามความสนใจ การปฏิบัติตามค าสั่งหรือ
ข้อแนะน า การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การเขียนค า ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องสั้น เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ โดยใช้หลักภาษาไทย จินตนาการ ตามค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม  การเล่าเรื่อง
ที่เป็นความรู้ ความบันเทิง  และสาระส าคัญของเรื่อง การตั้งค าถามและตอบค าถาม การพูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  การ
บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ เลขไทย  การสะกดค า ความหมายของค า การเรียบเรียงค าเป็น
ประโยคตรงตามเจตนาของการสื่อสาร การเรียนรู้ Riting (เขียนได้)การบอกลักษณะค าคล้องจอง  การเลือกใช้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  ระบุข้อคิดจากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมส าหรับ
เด็ก  บทอ่าน ข้อความง่ายๆค าประโยคนิทาน เรื่องสั้น  บทร้อยกรอง เรื่องราวจากบทเรียน  ปริศนาค าทาย  
บทอาขยาน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิสัญลักษณ์ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง อ่านในใจ  อ่านจับใจความ การคัดลายมือ การเขียนเรื่อง  
การเขียนสื่อสาร การฟัง การพูด การเล่าเรื่อง การแสดงความคิดเห็น การพูดสื่อสาร การเขียนสะกดค า การ
แต่งประโยค การท่องอาขยาน  บทร้อยกรอง และบทร้องเล่นในท้องถิ่น โดยใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการสืบค้นข้อมูลสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีค่านิยมที่เหมาะสม 
มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด อ่าน เขียน  และรู้เท่าทันสื่อ 

เพ่ืออนุรักษ์ความเป็นไทย  โดยการท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่เหมาะสม   
มีมารยาทในการฟัง ดูและพูด 

ประชาชนในอาเซียนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา แลกเปลี่ยนเรื่องราว
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้  สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้น อุปสรรค
เรื่อง  พูดภาษาที่ต่างกัน มีกลุ่มภาษาหลากหลาย  สามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับ
ท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค เรียนรู้บทกวีที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  27  ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที่ 1: ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language Competency) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

สมรรถนะรองที่ 2 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 2.3 

สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 4.4 

ผลการเรียนรู้อาเซียน   6  ผลการเรียนรู้ 
1. ประชาชนที่พูดภาษาต่างกันท างานร่วมกันได้ 
2. การแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้ 
3. ภาษามีอิทธิพลต่อความหลากหลายของประชาชนในอาเซียน 
4. สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่อง  การพูดภาษาที่ต่างกัน 
5. สามารถจัดกลุ่มภาษาได้หลายวิธีในระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค 
6. บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติ 

 
รวมทั้งหมด  

27 ตัวช้ีวัด /1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย/6 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๔๐ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ท13101   ภาษาไทย                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                      เวลาเรียน 200 ชั่วโมง 
 

ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงค าบทอ่าน ค า ประโยค ข้อความง่ายๆ สั้นๆ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรอง 
นิทาน  เรื่องเล่าง่ายๆ การอธิบายความหมายของค า  ข้อความ หลักการถามและตอบเชิงเหตุผล  การล าดับ
เหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์ จากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือ การอ่าน
ข้อเขียนเชิงอธิบาย การสรุปความรู้และข้อคิดจากสิ่งที่อ่าน  ข่าว  เหตุการณ์  การอ่านหนังสือตามความสนใจ
และน าเสนอเรื่องที่อ่าน   การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  ความหมายของ
ข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ สัญลักษณ์ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ  ค า ประโยค 
ข้อความ บันทึก เรื่องสั้น ๆการเขียนบรรยาย  เขียนบันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมายลาครู  และเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ การเขียนตามหลักภาษาไทย การเล่าเรื่องที่เป็นความรู้และความบันเทิง การบอกสาระส าคัญ
จากการฟังและการดู ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล และความรู้สึกการล าดับเหตุการณ์  การคาดคะเน
เหตุการณ์ ความรู้สึก การน าเสนอ  พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆที่ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  การเขียน
สะกดค า บอกความหมาย  ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  การใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า 
แต่งประโยค ค าคล้องจองและค าขวัญ  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดี วรรณกรรมและเพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก บทอ่าน ข้อความง่าย ๆ จาก
สื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการ Reading (อ่านออก) อ่านออกเสียง  อ่านจับใจความ  กระบวนการเขียนโดย
เขียนตามรูปแบบในลักษณะการเขียน Riting (เขียนได้) บรรยาย เขียนบันทึก  เขียนจดหมาย การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ  กระบวนการพูดน าเสนอในหลากหลายรูปแบบ  พูดแสดงความคิดเห็น  พูดสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ พูดเล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านบทบาทสมมุติ จากรายการที่ดู  ฟังจากข่าวและ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ใช้พจนานุกรมค้นหา 
ความหมายของค า  ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หาข้อมูลที่ต้องการ 
มีมารยาทในการเขียน  ฟัง  ดูและพูด 

เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  รู้จักเพลงพ้ืนบ้านและเพลงกล่อมเด็ก  และปลูกฝังความชื่นชม
วัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี  ที่อ่าน  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ประชาชนในอาเซียนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา แลกเปลี่ยนเรื่องราว
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้   สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรค
เรื่อง  พูดภาษาที่ต่างกัน  มีกลุ่มภาษาหลากหลาย และสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับ
ท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค เรียนรู้บทกวีที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้  เรื่องราวในวรรณกรรม
มีอิทธิพลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยสร้างงานวรรณกรรมงาน
วรรณกรรมท่ีสะท้อนถึงความคิดที่เหมือนกัน 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  31  ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที่ 1: ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language Competency) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

สมรรถนะรองที่ 2 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 2.3 

สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 4.1, 4.4 

สมรรถนะรองที่ 8 :การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล(Media, Information and Digital Literacy ) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 8.1, 8.2 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  7   ผลการเรียนรู้ 
1. ประชาชนที่พูดภาษาต่างกันท างานร่วมกันได ้

2. การแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้ 
3. ภาษามีอิทธิพลต่อความหลากหลายของประชาชนในอาเซียน 
4. สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่อง  การพูดภาษาที่ต่างกัน 
5. สามารถจัดกลุ่มภาษาได้หลายวิธีในระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค 
6. บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติ 
7. เรื่องราวในวรรรณกรรมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลได้ 

 
รวมทั้งหมด  

31 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะรอง 11 สมรรถนะย่อย / 7 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ท14101   ภาษาไทย                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                      เวลาเรียน 160 ชั่วโมง 
 

ศึกษาการอ่านออกเสียงค า  บทร้อยกรอง บทร้อยแก้ว  วรรณคดี วรรณกรรมนิทานท้องถิ่น ข้อความ 
เรื่องเล่า สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว การอธิบายความหมายของค า ประโยคและ
ส านวน การอ่านเรื่องสั้น การอ่านจับใจความส าคัญ  ตอบค าถามจากเรื่องและแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
การคาดคะเนเหตุการณ์ ระบุเหตุผล การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่า
ตามความสนใจและแสดงความคิดเห็น การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบการ
เขียนอักษรไทย และเขียนสื่อสารถูกต้องและชัดเจน  โดยใช้ค าที่ถูกต้อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
แผนภาพความคิด การเขียนย่อความ  จดหมาย บันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ  การเขียนที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือสื่อสารการเขียนจดหมายหมายถึงเพ่ือนและบิดา
มารดา การเขียนบันทึก การเขียนรายงาน การสื่อสารข้อมูลแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการฟังและ
ดู หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ การคาดคะเนเหตุการณ์ การหาข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพูดสรุปความ แสดงความรู้สึก ความรู้ข้อคิดจากสิ่งที่อ่าน การตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผล ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น จากการฟังและดู  กลวิธีการน าเสนอในหลากหลาย
รูปแบบ การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  การรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า การสะกดค า บอกความหมายของ
ค า ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  การใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า ตามธรรมชาติของ
ภาษาและหลักภาษาไทย การแต่งประโยค บทร้อยกรองและค าขวัญ  การบอกความหมายของส านวน  
เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาถิ่น  ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติธรรม  การอธิบายข้อคิดจาก
การอ่าน  การร้องเพลงพื้นบ้าน  ท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

โดยใช้หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับใจความ แปลความ   
ตีความ อธิบาย วิเคราะห์ความและสรุปความ ทักษะการฟัง การพูด การเล่าเรื่อง การแสดงความคิดเห็น การ
พูดรายงานผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการเขียนสื่อสาร Riting (เขียนได้) การคัดลายมือ 
เขียนเรียงความ เขียนย่อความ  เขียนจดหมายและจดบันทึก 
เพ่ือให้รักการเรียนรู้ภาษาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
กาลเทศะ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย ตัวเลขไทย ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติต่อการเรียนภาษาไทย  มีสุนทรียภาพในการใช้ภาษา  และ
สามารถน าภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด มีคุณธรรม  จริยธรรม 

ประชาชนในอาเซียนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา แลกเปลี่ยนเรื่องราว
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้   ท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่อง  พูด
ภาษาที่ต่างกัน  มีกลุ่มภาษาหลากหลาย และสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นถึง
ระดับภูมิภาค เรียนรู้บทกวีที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้  เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพล
ต่อการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่ว โลกช่วยสร้างงานวรรณกรรมงาน
วรรณกรรมได้สะท้อนถึงความคิดที่เหมือนกัน   มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม ช่วงวัยเด็กมี
ภาษาที่ใช้ค าเรียกขานบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ หรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์  บทกวีสามารถสื่อถึง
ความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
รหัสตัวช้ีวัด 



๔๓ 

 

 

ท1.1  ป.4/1, ป.4/2 ,  ป.4/3,  ป.4/4 
ท2.1  ป.4/1, ป.4/2,  ป.4/3 ,  ป.4/4,  ป.4/5 , ป.4/6  ป.4/7  ป.4/8 
ท3.1  ป4/1, ป.4/2,   ป.4/3,  ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 
ท4.1  ป4/1, ป.4/2,   ป.4/3,   ป.4/4 ,  ป.4/5,  ป.4/5 ,  ป.4/6 
ท5.1  ป4/1, ป.4/2,   ป.4/3  , ป.4/4 

รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่ 1: ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language Competency) 

สมรรถนะย่อยท่ี : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี : 4.1, 4.2 
สมรรถนะรองที่ 8 :การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล(Media, Information and Digital Literacy ) 

สมรรถนะย่อยท่ี : 8.1, 8.2 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  10  ผลการเรียนรู้ 
1.ประชาชนที่พูดภาษาต่างกันท างานร่วมกันได้ 
2.การแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้ 
3.ภาษามีอิทธิพลต่อความหลากหลายของประชาชนในอาเซียน 
4.สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่อง  การพูดภาษาที่ต่างกัน 
5.สามารถจัดกลุ่มภาษาได้หลายวิธีในระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค 
6.บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
7.เรื่องราวในวรรณกรรมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลได้ 
8.ภาษาช่วยรักษาหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ 
9.วรรณกรรมได้สะท้อนถึงความคิดที่เหมือนกันระดับโลก 

10.อิทธิพลการแพร่กระจายของภาษา 
 
รวมทั้งหมด  

28 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 10 สมรรถนะย่อย/10ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ท15101   ภาษาไทย                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                      เวลาเรียน 160 ชั่วโมง 
 

ศึกษาการอ่านออกเสียงค า บทร้อยกรอง บทร้อยแก้ว วรรณคดี วรรณกรรมนิทานท้องถิ่น ข้อความ 
เรื่องเล่า สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความหมายของค า ประโยค ส านวน และ
ข้อความที่เป็น การบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การ
วิเคราะห์ วิจารณ์การคาดคะเนเหตุการณ์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  น าความรู้ข้อคิดจากสิ่ง
ที่อ่านไปใช้ในการด าเนินชีวิต การอ่านเรื่อง การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย การอ่านจับใจความส าคัญ ค าสั่ง  
ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม การอ่านหนังสือที่มีคุณค่า นิทานพ้ืนบ้าน นิทานคติธรรม  การอ่านจับใจความ
ส าคัญ การแยกแยะข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ วิจารณ์  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  การคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  ตามรูปแบบการเขียนอักษรไทยการเขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง  
Riting (เขียนได้) มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด เขียนเรียงความ ย่อ
ความ จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนเชิงอธิบายเขียนแสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น  การ
กรอกแบบรายการและเขียนเรื่องจากจินตนาการ  การแสดงความรู้ ความคิดเห็น  และความรู้สึก ตั้งค าถาม 
และตอบค าถามเชิงเหตุผล หลักการตั้งค าถามตอบค าถาม ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง  การสื่อสารข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้ค าที่ถูกต้อง กลวิธีการ
น าเสนอ การพูดรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า การระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค จ าแนกส่วนประกอบ
ของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นตามธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การใช้
ค าราชาศัพท์  ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง ใช้ส านวนได้ถูกต้อง การสรุปเรื่อง 
อธิบาย ความรู้ และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมการร้องเพลงพ้ืนบ้าน  เข้าใจความต่างใน
วัฒนธรรม ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง 

โดยใช้หลักการ Reading (อ่านออก)  อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับใจความ  
แปลความ  ตีความ  อธิบาย วิเคราะห์ความและสรุปความ ทักษะการฟัง  การพูด การเล่าเรื่อง การแสดง
ความคิดเห็น การพูดรายงาน  ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาการคัดลายมือ การ
เขียนสื่อสาร การเขียนเรียงความ ย่อความเขียนจดหมาย และจดบันทึก 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอ่าน  การเขียน  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
และใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
มารยาทในการฟัง  ดู พูด 

ประชาชนในอาเซียนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา แลกเปลี่ยนเรื่องราว
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้   สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรค
เรื่อง  พูดภาษาที่ต่างกัน  มีกลุ่มภาษาหลากหลาย และสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับ
ท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค เรียนรู้บทกวีที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้  เรื่องราวในวรรณกรรม
มีอิทธิพลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยสร้างงานวรรณกรรมงาน
วรรณกรรมได้สะท้อนถึงความคิดที่เหมือนกัน   มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม ช่วงวัยเด็กมี
ภาษาที่ใช้ค าเรียกขานบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ หรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์  บทกวีสามารถสื่อถึง
ความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
 



๔๕ 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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,  ป.5/9 
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,  ป.5/6 
ท 4.1  ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3, ป.5/4,  ป.5/5,  ป.5/6 
ท 5.1  ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3, ป.5/4 

รวมทั้งหมด   34    ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที่ 1: ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language Competency) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 4.1, 4.2 

สมรรถนะรองที่ 8 :การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล(Media, Information and Digital Literacy ) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 8.1, 8.2 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  10  ผลการเรียนรู้ 

1.ประชาชนที่พูดภาษาต่างกันท างานร่วมกันได้ 
2.การแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้ 

3.ภาษามีอิทธิพลต่อความหลากหลายของประชาชนในอาเซียน 
4.สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่อง  การพูดภาษาที่ต่างกัน 
5.สามารถจัดกลุ่มภาษาได้หลายวิธีในระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค 
6.บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
7.เรื่องราวในวรรรณกรรมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลได้ 
8.ภาษาช่วยรักษาหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ 
9.วรรณกรรมได้สะท้อนถึงความคิดที่เหมือนกันระดับโลก 

10.อิทธิพลการแพร่กระจายของภาษา 
 
รวมทั้งหมด  

34 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 10 สมรรถนะย่อย/10ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ท16101   ภาษาไทย                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                      เวลาเรียน 160 ชั่วโมง 
 

ศึกษาการอ่านออกเสียงค า บทร้อยกรอง  บทร้อยแก้ว วรรณคดี วรรณกรรมนิทานท้องถิ่น ข้อความ 
เรื่องเล่า สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว Reading (อ่านออก) อธิบายความหมายของ
ค า ประโยค และส านวน การอ่านเรื่องสั้น การอ่านจับใจความส าคัญ  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ การน าความรู้ข้อคิดจากสิ่งที่อ่าน ไปตัดสินใจแก้ปัญหา  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 
ข้อแนะน าและปฏิบัติตาม  การอธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ   
อ่านหนังสือตามความสนใจ  การ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  การเขียนสื่อสารใช้ค าได้
ถูกต้อง การเขียนที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด เพ่ือการสื่อสาร
ข้อมูล โดยกลวิธีการน าเสนอตามหลักภาษาไทย การRiting(เขียนได้) เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย
ส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่างๆ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  การเขียนสร้างสรรค์  การพูดแสดงความรู้  
ความคิด ความรู้สึก  ความเข้าใจ การตั้งค าถามตอบค าถาม แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
การวิเคราะห์จากการฟังและดูสื่อโฆษณา  การพูดรายงานการรายงานจากการฟัง การดู  และการสนทนา 
ความรู้ที่ได้จากการฟัง ดู การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยการน าเสนอ  การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์
ต่างๆ ชนิดและหน้าที่ของค า ประโยค ค าราชาศัพท์ ภาษาถ่ิน ธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทยการรวบรวม
และบอกความหมายของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ลักษณะของประโยค  การแต่งบทร้อยกรอง การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบส านวนค าพังเพย สุภาษิต ความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม  
วรรณกรรมท้องถิ่น การเล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นของตน และท้องถิ่นอ่ืน คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
ความรู้ข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไปใช้ในชีวิต และเข้าใจความต่างในวัฒนธรรม 

โดยใช้หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ทักษะการอ่านจับใจความ แปลความ  
ตีความ  อธิบาย วิเคราะห์ความและสรุปความ ทักษะการฟัง  การพูด  การเล่าเรื่อง  การแสดงความคิดเห็น  
การพูดรายงาน  หลักการคัดลายมือ หลักการเขียนสื่อสาร  ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ด้านการเขียนเรียงความ  ย่อความ  เขียนจดหมายและจดบันทึก สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ มีมารยาทในการฟัง ดู พูด  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ประชาชนในอาเซียนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา แลกเปลี่ยนเรื่องราว
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้   สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรค
เรื่อง  พูดภาษาที่ต่างกัน  มีกลุ่มภาษาหลากหลาย และสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับ
ท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค เรียนรู้บทกวีที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้  เรื่องราวในวรรณกรรม
มีอิทธิพลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยสร้างงานวรรณกรรมงาน
วรรณกรรมได้สะท้อนถึงความคิดที่เหมือนกัน   มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรม ช่วงวัยเด็กมี
ภาษาที่ใช้ค าเรียกขานบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ หรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์  บทกวีสามารถสื่อถึง
ความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
 
 



๔๗ 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
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 
ท2.1 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  34   ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที ่1: ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language Competency) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 4.1, 4.2, 4.6 

สมรรถนะรองที่ 8 :การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล(Media, Information and Digital Literacy ) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 8.1, 8.2 

ผลการเรียนรู้อาเซียน     10  ผลการเรียนรู้ 
1.ประชาชนที่พูดภาษาต่างกันท างานร่วมกันได้ 
2.การแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันท าให้ประชาชนมารวมตัวกันได้ 
3.ภาษามีอิทธิพลต่อความหลากหลายของประชาชนในอาเซียน 

4.สามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่อง  การพูดภาษาที่ต่างกัน 

5.สามารถจัดกลุ่มภาษาได้หลายวิธีในระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค 

6.บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
7.เรื่องราวในวรรรณกรรมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลได้ 
8.ภาษาช่วยรักษาหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ 
9.วรรณกรรมได้สะท้อนถึงความคิดที่เหมือนกันระดับโลก 

10.อิทธิพลการแพร่กระจายของภาษา 

รวมทั้งหมด  
34 ตัวชี้วัด/1 สมรรถนะหลัก2 สมรรถนะรอง 11 สมรรถนะย่อย/10 ผลการเรียนรู้อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค11101   คณิตศาสตร์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                      เวลาเรียน 200 ชั่วโมง 
 

ศึกษาจ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ จ านวนสิ่งต่าง ๆ  ตามจ านวนที่ก าหนด การอ่าน Reading 
(อ่านออก) และการเขียน Riting (เขียนได้) จ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ เครื่องหมาย = ≠  >  <  จ านวน
ตั้งแต ่๓ ถึง ๕ จ านวน  ค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก การลบ โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ความยาวและน้ าหนัก โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ของจ านวน
นับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ๑  ทีละ ๑๐ รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ า
ของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร  เป็นเมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัม
เป็นขีด และหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรง
กลม ทรงกระบอก และกรวย ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป ๑ 
รูปแทน ๑ หน่วย 

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในการจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่
เหมาะสมกับวัย ผ่านทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การเชื่อมโยง การให้
เหตุผลโดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์   

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างานอย่างมี
ระบบ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ 

รหัสตัวช้ีวัด  
ค  ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒, ป.๑/๓ , ป.๑/๔,  ป.๑/๕      
ค  ๑.๒  ป.๑/๑  
ค  ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ 
ค  ๒.๒  ป.๑/๑ 
ค  ๓.๑  ป.๑/๑ 

รวมทั้งหมด   ๑๐   ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที่ 2 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 2.1, 2.2, 2.4 

สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 4.1 

 

รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 4 สมรรถนะย่อย 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค12101   คณิตศาสตร์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                      เวลาเรียน 200 ชั่วโมง 
 

ศึกษาจ านวนนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ และ ๐ จ านวนสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  การอ่าน Reading 
(อ่านออก) และการเขียน Riting (เขียนได้) ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลักค่าของเลข
โดดในแต่ละหลัก จ านวนในรูปกระจาย จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  โดยใช้เครื่องหมาย   = ≠  >  < 
การเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จ านวน และการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก การลบ  โจทย์ปัญหาการบวก การลบของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ  ๐  
การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน ๑ หลักกับจ านวนไม่เกิน ๒ หลัก 
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยที่ผลหารมี ๑ หลัก ทั้งหารลง
ตัวและหารไม่ลงตัว ผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ วิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  โจทย์เวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วย
เดียว ความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร โจทย์ปัญหาการบวก การลบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ
เซนติเมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด ปริมาตรและความจุเป็นลิตร ลักษณะของรูปหลาย
เหลี่ยมและวงกลม ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพเมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หน่วย ๕ หน่วยหรือ ๑๐ หน่วย 

โดยใช้ความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ การจัดประสบการณ์  
กิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผลผ่านทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อธิบายความคิดของตน
อย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เหมะสมกับวัย การสื่อสาร  สื่อความหมาย 
และการน าเสนอ  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างมีระบบ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงรวมทั้งมีเจตคติที่ดี
ต่อคณิตศาสตร์ 

รหัสตัวชี้วัด 
ค  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                   
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   ๑๖   ตัวช้ีวัด    

สมรรถนะหลักที่ 2 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 2.1, 2.2, 2.4 

สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 4.1, 4.4 

 

รวมทั้งหมด 1๖ ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย 
 

 



๕๐ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ค13101   คณิตศาสตร์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                      เวลาเรียน 200 ชั่วโมง 

 ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ  จ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การ
เปรียบเทียบ และการเรียงล าดับจ านวนนับ จากสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่าน Reading (อ่านออก) และการ
เขียน Riting (เขียนได้) เศษส่วนที่แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่ก าหนด การ
เปรียบเทียบเศษส่วน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า  ในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวก  การลบ การคูณ  การหาร และการหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยการ
แสดงวิธีท า และการคิดในใจ การหาผลลัพธ์และวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
และผลบวกไม่เกิน ๑  หาผลลบและวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 
จ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน   โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลา และ
ระยะเวลา เครื่องมือวัดความยาว  การคาดคะเนความยาว  การเปรียบเทียบความยาว การเลือกใช้เครื่องชั่งที่
เหมาะสม การวัดและบอกน้ าหนัก การคาดคะเนน้ าหนัก  การเปรียบเทียบน้ าหนัก  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ าหนัก การเลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม การวัดและการเปรียบเทียบปริมาตร ความจุ การคาดคะเน  โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ รูปเรขาคณิตสองมิติ การเขียนแผนภูมิรูปภาพ  การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา การเขียนตารางทางเดียว  และการใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวใน
การหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

โดยใช้ความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ การจัดประสบการณ์  
กิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผลผ่านทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อธิบายความคิดของตน
อย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เหมะสมกับวัย การสื่อสาร  สื่อความหมาย 
และการน าเสนอ  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างานอย่างมี
ระบบ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ 

รหัสตัวช้ีวัด รวมทั้งหมด   ๒๘   ตัวช้ีวัด 
        ค ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/3, ป.๓/4, ป.๓/5, ป.๓/6, ป.๓/7, ป.๓/8,ป.๓/9, ป.๓/10, ป.๓/๑1 
        ค ๑.๒  ป.๓/1  
        ค ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/7, ป.๓/8,  ป.๓/9, ป.๓/10,ป.๓/๑1                           
                  ป.๓/1๒, ป.๓/13  
        ค ๒.๒  ป.๓/๑    
        ค ๓.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒  
รวมทั้งหมด   ๒๘   ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ 2 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 

สมรรถนะย่อยท่ี : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี : 4.1, 4.4 
รวมทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 7 สมรรถนะย่อย 
 



๕๑ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ค14101   คณิตศาสตร์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                      เวลาเรียน  160 ชั่วโมง 

ศึกษาการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย การเปรียบเทียบและการเรียงล าดับจ านวน
นับจากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก การอ่าน Reading (อ่านออก) และการเขียน Riting (เขียนได้)เศษส่วน 
จ านวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน จ านวนคละที่ก าหนด เปรียบเทียบ 
เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละ การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 
ตามทศนิยมที่ก าหนด การเปรียบเทียบและการเรียงล าดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  การประมาณผลลัพธ์
ของการบวก การลบการคูณ การหาร การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก การลบ การ
คูณ  การหาร การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน  ในโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบของเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง การหาผลบวก ผลลบของ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  การวัดและการสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การจ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียน
สัญลักษณ์แสดงมุม การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา   

โดยใช้ความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ การจัดประสบการณ์  
กิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผลผ่านทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อธิบายความคิดของตน
อย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เหมะสมกับวัย การสื่อสาร  สื่อความหมาย 
และการน าเสนอข้อมูลที่สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างานอย่างมี
ระบบ ประหยัด  ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้ง
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

รหัสตัวช้ีวัด : รวมทั้งหมด   ๒๒   ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒  ป.๔/3, ป.๔/4,  ป.๔/5, ป.๔/6,  ป.๔/7 , ป.๔/8, ป.๔/9, ป.๔/10, 

ป.๔/11 ,  ป.๔/1๒ ,ป.๔/๑3 , ป.๔/14 ,ป.๔/๑5 , ป.๔/16 
ค ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/3   
ค  ๒.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒    
ค  ๓.๑  ป.๔/๑  

รวมทั้งหมด   ๒๒   ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ 2 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 

สมรรถนะย่อยท่ี : 2.1, 2.3, 2.5 
สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี : 4.1, 4.4 

รวมทั้งหมด 22 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง ๕ สมรรถนะย่อย 
 
 

 



๕๒ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ค15101   คณิตศาสตร์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                      เวลาเรียน 160 ชั่วโมง 

ศึกษาเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม โจทย์
ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ การหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน การหาผลลัพธ์ของผลคูณของทศนิยม การหาผลหารที่
ตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง และตัวหารเป็นจ านวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต าแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ 
ขั้นตอน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง  จ าแนกรูป
สี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อก าหนดความยาวของด้านและ
ขนาดของมุมหรือเมื่อก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และลักษณะของปริซึม  ศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างรูปภาพและสัญลักษณ์ จากกราฟเส้นเพ่ือหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และการเขียนแผนภูมิแท่งจาก
ข้อมูลที่เป็นจ านวนนับ  

โดยใช้ความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ การจัดประสบการณ์  
กิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผลผ่านทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อธิบายความคิดของตน
อย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เหมะสมกับวัย การสื่อสาร  สื่อความหมาย 
และการน าเสนอข้อมูลที่สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างานอย่างมี
ระบบ ประหยัด  ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้ง
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

รหัสตัวช้ีวัด  
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.๕/๒  

รวมทั้งหมด   ๑๙   ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลักที่ 2 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 

สมรรถนะย่อยท่ี : 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 
สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี : 4.1, 4.4 

รวมทั้งหมด 22 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย 
 

 
 
 

 



๕๓ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหสัวิชา ค16101   คณิตศาสตร์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                      เวลาเรียน 160 ชั่วโมง 

ศึกษาเรื่องเศษส่วน  จ านวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ อัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ ปริมาณ ๒ 
ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่ก าหนดให้  การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ จ านวน  โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ ๒ - ๓ ขั้นตอน การหารทศนิยมไม่
เกิน ๓ ต าแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน  โจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
ปัญหาร้อยละ ๒ - ๓ ขั้นตอน ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความ
ยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม การจ าแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป และเมื่อก าหนด
ความยาวของด้านและขนาดของมุม  ลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ  และรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจทย์ โดยใช้ความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์
ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การให้เหตุผลผ่านทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อธิบายความคิดของตนอย่าง
สมเหตุสมผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เหมะสมกับวัย การสื่อสาร  สื่อความหมาย และ
การน าเสนอข้อมูลที่สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างานอย่าง 
มีระบบ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ 

รหัสตัวช้ีวัด  
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.๖/๑0,ป.๖/11  
 ป.๖/12 
ค ๑.๒  ป.๖/๑      
ค 2.1  ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/3 
ค ๒.2  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓, ป.๖/4      
ค 3.1  ป.๖/๑  

รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที่ 2 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

สมรรถนะรองที่ 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 
สมรรถนะย่อยท่ี : 4.1, 4.4 

รวมทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 7 สมรรถนะย่อย 

 
 



๕๔ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว11101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

 ศึกษาชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลได้ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อยู่อาศัย โดยการเชื่อมโยงเหตุและผล ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ  
ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช การท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ การดูแลทุกส่วนของร่างกายอย่างถูกต้องให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ วัสดุที่ใช้ท าวัตถุ
ซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียว  หรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักเหตุผล ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตาม
สมบัติที่สังเกตได้ การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์เข้าใจการเกิด
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้และสาเหตุที่
มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน  ศึกษาลักษณะภายนอกของหิน จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้  
 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ แสดงล าดับขั้นตอนการท างานโดยการ
เขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจ าลองอย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ มีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ เขียนได้และทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ 
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์ เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
 เพ่ือให้รักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดความคิด ความเข้าใจ มี
จิตวิทยาศาสตร์  มุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจและน า
ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ว 1.2 ป.1/1, ป.1/2  
 ว 2.1 ป.1/1, ป.1/2  
 ว 2.3 ป.1/1  
 ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ว 3.2 ป.1/1, 
 ว 4.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/2, ป.1/4, ป.1/5 

รวม  15 ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind)  
 สมรรถนะย่อยท่ี  3.1, 3.2,  3.4 
สมรรถนะรองท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy)
 สมรรถนะย่อยที่  8.1  
สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for  Communication)    

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1  

รวมทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย 

 
 



๕๕ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว12101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

 ศึกษาการเจริญเติบโต ของพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก สิ่งที่อยู่รอบตัว เรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการหายใจเจริญเติบโตขับถ่ายเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเร้าและ
สืบพันธุ์ได้โดยใช้หลักเหตุผล วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ าแตกต่างกันจึงน าไปท าวัตถุเพ่ือใช้ประโยชน์
ได้แตกต่างกัน วัสดุบางอย่างสามารถน ามาผสมกันซึ่งท าให้ได้สมบัติที่เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ตาม
ความต้องการ แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนวตรง การมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมอง วัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม 
ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดิน มีอากาศและน้ าแทรกอยู่ตามช่องว่างในเนื้อดิน 
ดินจ าแนกโดยใช้ ลักษณะเนื้อดิน การจับตัวเป็นเกณฑ์และการใช้ประโยชน์จากดิน  
 ใช้กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสังเกต จ าแนก สร้างแบบจ าลองที่บรรยาย  
วัฏจักรชีวิตของพืชดอก  อธิบายเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  อธิบายและอภิปราย 
เพ่ือให้เกิดความสามารถด้านความรู้ในการ แสดงล าดับขั้นตอนการท างานโดยการ เขียนแผนภาพแผนภูมิ
แบบจ าลองอย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เขียนได้และทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มุ่งมั่น
ในการท างาน ใฝ่เรียนรู้  กล้าเสนอแนะ กล้าพูดให้ความคิด มีวินัย สามารถการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสน
สนเทศน าไปสู่การค้นพบที่ส าคัญ  มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  มีลักษณะนิสัยการท างานที่เหมาะสมมี
คุณธรรม จริยธรรม  
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ว 1.3 ป.2/1 
 ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ว 2.3 ป.2/1, ป.2/2,  
 ว 3.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ว 4.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/2, ป.2/4 
รวม  16 ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind)  
 สมรรถนะย่อยท่ี  3.1, 3.2,  3.3, 3.4 
สมรรถนะรองท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy)
 สมรรถนะย่อยที่  8.4  
สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for  Communication)    

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1 
ผลการเรียนรู้อาเซียน : การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนสนเทศน าไปสู่การค้นพบท่ีส าคัญ           

รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย/1 ผลการเรียนรู้อาเซียน 



๕๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว13101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

 ศึกษาสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของอาหาร น้ า  
และอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม การสร้างแบบจ าลองวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์และการเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดโดยเชื่อมโยงเหตุและผล ค านึงถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์  
โดยไม่ท าให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง วัตถุประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
การให้เหตุผลการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง ผลของแรงเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ การเปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงสัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ การจ าแนก
วัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อน ามา
เข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้หลักการให้เหตุผลยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีก
พลังงานหนึ่ง การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า ประโยชน์ของไฟฟ้าโดย
การน าเสนอวิธีการใช้อย่างประหยัดและปลอดภัย  แบบรูปเส้นทางการขึ้นละตกของดวงอาทิตย์ท าให้เกิด
กลางวันกลางคืนและการก าหนดทิศโดยใช้แผนภาพแบบจ าลองอย่างง่าย ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อ
สิ่งมีชีวิต ความส าคัญของอากาศและการน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ  
ความรู้ เกี่ยวกับการเกิดลม ประโยชน์และโทษของลมจากข้อมูลที่รวบรวมได้  การใช้ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล  การ
เขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การออกแบบการสร้างสรรค์และนวัตกรรม การสังเกต การจ าแนก การ
พยากรณ์ การแก้ปัญหา การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอภิปราย การใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเตอร์เน็ตค้นคว้าหาความรู้ การรวบรวม ประมวลผลและน าเสนอข้อมูล
โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ คิดสนับสนุนหรือคัดค้าน สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนสนเทศน าไปสู่การ
ค้นพบท่ีส าคัญ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  มุ่งมั่นในการท างาน 
ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย 

รหัสตัวช้ีวัด 
         ว 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
 ว 2.1 ป.3/1, ป.3/2  
 ว 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
 ว 2.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
 ว 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
 ว 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
 ว 4.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/2, ป.3/4, ป.3/5   
รวม  25  ตัวช้ีวัด 
 
 
 



๕๗ 

 

 

 
สมรรถนะหลักที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind)  
 สมรรถนะย่อยท่ี  3.1, 3.2,  3.3, 3.4 
สมรรถนะรองท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy)
 สมรรถนะย่อยที่  8.2, 8.3  
สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for  Communication)    

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

1.การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนสนเทศน าไปสู่การค้นพบท่ีส าคัญ           

รวมทั้งหมด 25 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 7 สมรรถนะย่อย/1 ผลการเรียนรู้อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว14101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

 ศึกษาหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอก ของพืชดอก ศึกษาผังเชื่อมโยงเหตุและผล ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต กลุ่มพืช จ าแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์  
พืชดอกและพืชไม่มีดอก สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
ลักษณะเฉพาะของสัตว์ มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน                
การตั้งค าถาม สมบัติทางกายภาพวัสดุ สมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อนและการน าไฟฟ้า
ของวัสดุ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ รูปร่างและปริมาตรของสสารการเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้
เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ  
ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุ เส้นทางการขึ้น
และตกของดวงจันทร์ แบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างการปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่ององค์ประกอบของระบบสุริยะ เปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว
เคราะห์ การใช้เหตุผลเชิงตะกระในการแก้ปัญหา ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ การออกแบบและวางแผนการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่
หลากหลาย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การน าเสนอ ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล
สารสนเทศ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูล สังเกต อธิบาย บรรยาย
หน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอก โดยเขียนผังเชื่อมโยงเหตุและผล จ าแนกพืชดอกและพืชไม่มีดอก จ าแนก
และบรรยายสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  โดยใช้ทักษะการสังเกต เขียนได้(Writing) 
อภิปรายเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพวัสดุ  ระบุการน าสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความ
ร้อนและการน าไฟฟ้าของวัสดุ ทดลองและเปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ ทักษะการวัด รวบรวมข้อมูล ระบุผล
ของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ ทักษะการใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ จ าแนกวัตถุเป็น
ตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงโดยใช้การสืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะการพูด
อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และ
พยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ อธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์โดยการเขียน
เชื่อมโยงเหตุและผลอย่างเป็นล าดับและครบถ้วน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหาใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ออกแบบและวางแผน เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ สร้างสรรค์
และนวัตกรรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้คอมพิวเตอร์ เก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศน าไปสู่การค้นพบที่ส าคัญ  ทักษะการพูดน าเสนอใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ 
สิทธิและหน้าที่ของตน 
 ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารอย่างมี
มารยาทใช้อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและรอบคอบ รู้เท่าทันสื่อ เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตนเอง รู้จักปกป้องข้อมูลส่วนตัว มีคุณธรรม จริยธรรม  
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รหัสตัวช้ีวัด  
 ว 1.2 ป.4/1 
 ว 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 2.3 ป.4/1  
 ว 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 4.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/2, ป.4/4, ป4/5 
รวม  21  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind)  
 สมรรถนะย่อยท่ี  1.1, 1.3 
สมรรถนะรองท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy)
 สมรรถนะย่อยที่  13., 1.4  
สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for  Communication)    

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

1.การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนสนเทศน าไปสู่การค้นพบท่ีส าคัญ           

รวมทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย/1 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ว15101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

 ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  และควำมหลำกหลำยอย่ำงมำกของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในทุกระดับ บทบาท
หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค โซ่อาหาร การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืชสัตว์และมนุษย์ แสดงความอยากรู้
อยากเห็นโดยการถามค าถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ การเปลี่ยนสถานะของสสาร
เมื่อท าให้สสารร้อนข้ึนหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยการให้เหตุผล วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ไม่ได ้ การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ การใช้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ แรงที่กระท าต่อวัตถุ แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท า
ต่อวัตถ ุแรงเสียดทานที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน การได้
ยินเสียงผ่านตัวกลางเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติและปรากฏการณ์ท่ีเป็นผลจากการกระท าของมนุษย์ ลักษณะ
และการเกิดเสียงสูง เสียงต่ าลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับ
เสียง เสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ 
ใช้แผนที่ดาวเพ่ือบอกต าแหน่งการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี ปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง 
ปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้  แนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์น้ า  การหมุนเวียนของน้ าในวัฎจักรน้ า กระบวนการการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง
และกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การอธิบายการท างาน ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย  ค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารจากอินเตอร์เน็ต ศึกษาซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต             
ใช้ทักษะการสังเกต อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทักษะการเรียนรู้ อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของ
พืชสัตว์และมนุษย์ ทักษะด้านการพูดอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระท า
ของมนุษย์ ถามค าถาม เกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ อธิบายการเปลี่ยนสถานะของ
สสาร อธิบายการละลายของสารในน้ า คิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนว เดียวกันที่กระท าต่อ
วัตถุ เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกัน เขียนได้(Writing) มีทักษะการวัด ทักษะ
การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทาน เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียด
ทาน อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง โดยใช้ทักษะการฟัง ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการ
เกิดเสียงสูง เสียงต่ า ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย สร้างสรรค์
นวัตกรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์ อ่านออก (Reading) ใช้แผนที่ดาวระบุ
ต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ น าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและการ
อนุรักษ์น้ า สร้างสรรค์แบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ าในวัฎจักรน้ า เปรียบเทียบกระบวนการเกิด
เมฆ หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ออกแบบและ



๖๑ 

 

 

เขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายและใช้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และคิดสร้างสรรค์ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต  ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลสารสนเทศตามวัตถุประสงค์   การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศน าไปสู่การค้นพบที่ส าคัญ ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต 
ทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน                
มีจิตสาธารณะ มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน                   
ใช้อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีคุณธรรม จริยธรรม รักในความมีเหตุผล  รอบคอบรู้เท่า
ทันสื่อเทคโนโลยีและมีมารยาทในการพูด 

รหัสตัวช้ีวัด  
 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.5/1, ป.5/3, ป.5/4 
 ว 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ว 2.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2 
 ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ว 4.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

รวม  31  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind)  
 สมรรถนะย่อยท่ี  1.2, 1.5 
สมรรถนะรองท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy)
 สมรรถนะย่อยที่  1.1, 1.2  
สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for  Communication)    

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1, 4.2 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

1. ความหลากหลายอย่างมากของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในทุกระดับ 
 2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศน าไปสู่การค้นพบท่ีส าคัญ            
 

รวมทั้งหมด 31 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย/2 ผลการเรียนรู้อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ว16101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

 ศึกษาสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน  
การออกแบบและสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ วางแผนและเลือกรับประทานอาหารให้
ได้สารอาหารครบถ้วน ความปลอดภัยต่อสุขภาพและความส าคัญของสารอาหาร ศึกษาระบบย่อยอาหารและ
หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร ความส าคัญของระบบย่อยอาหาร ที่ออกแบบและสร้างแบบจ าลอง
ขึ้นมา การแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่ เหล็กดึงดูด การรินออก การกรองและการ
ตกตะกอนที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ศึกษาการเกิดผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู  
ส่วนประกอบและหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย แผนภาพและการต่อวงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่าย การออกแบบทดลองผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ รังสีของแสง
แสดงการเกิดเงามืดเงามัว การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ 
กระบวนการเกิดหินอัคนีหินตะกอนและหินแปร การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวัน การเกิดซาก
ดึกด าบรรพ์และคาดคะเสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกด าบรรพ์เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ การเกิด           
ลมบก ลมทะเลและมรสุมและผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม
การกัดเซาะชายฝั่ง ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและ
ผลกระทบ ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก การอธิบายและ
ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูล สังเกต อภิปราย 
บรรยายระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารออกแบบและสร้างแบบจ าลอง เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติบอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ทักษะในการ
แก้ปัญหา วางแผนหาวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน ออกแบบและสร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร
เพ่ือบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร ใช้ทักษะการพูดอธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิด
จากวัตถุที่ผ่านการขัดถู อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระท าของมนุษย์ 
ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสม 
สร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดเงามืดเงามัว เขียนได้(Writing) ออกแบบและสร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนีหินตะกอนและหินแปร 
บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวัน คาดคะเนและสร้างแบบจ าลองที่
อธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลกระทบของภัยธรรมชาติและ ธรณีพิบัติ
ภัย น าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
อธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างาน



๖๓ 

 

 

ร่วมกันอย่างปลอดภัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนสนเทศน าไปสู่การค้นพบที่ส าคัญ เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน มีจิตสาธารณะ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน 
มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกันอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ อยู่อย่างพอเพียง เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

รหัสตัวช้ีวัด  
 ว 1.2 ป.6/1,ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  
 ว 2.1 ป.6/1  
 ว 2.2 ป.6/1  
 ว 2.3 ป.6/1,ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8  
 ว 3.1 ป.6/1,ป.6/2  
 ว 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9  
 ว 4.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4  

รวม  30  ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind)  
 สมรรถนะย่อยท่ี  1.4, 1.6 
สมรรถนะรองท่ี 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy)
 สมรรถนะย่อยที่  1.2, 1.5  
สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for  Communication)    

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1, 4.2, 4.6 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศน าไปสู่การค้นพบท่ีส าคัญ            
 

รวมทั้งหมด 30 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 7 สมรรถนะย่อย/1 ผลการเรียนรู้อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว11101          สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

    ศึกษาพุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการด าเนินชีวิต และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด ความหมาย ความส าคัญและเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา การ
เฉลิมฉลอง และพิธีกรรมน าผู้คนมารวมตัวกัน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรม
และวิถีการด าเนินชีวิต ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ การมีสติ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันส าคัญ
ทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง การเข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และ
ข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ประชาชนล้วนมีความต้องการ ความจ าเป็น สิทธิและความ
รับผิดชอบ ความสามารถและความดีและผลจากการกระท าของตนเอง ผู้อ่ืน โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน  เป็นคนดี สามารถ
แยกแยะสิ่งดีชั่ว ถูกผิด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อตกลง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนได้ และท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบที่ใหญ่กว่าเราสามารถท าให้ระบบมีความยั่งยืนได้ สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวัน การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัดการค้าขายทั่วโลกช่วยหล่อ
หลอมการด าเนินชีวิตประจ าวันในชุมชนท้องถิ่น  การนับช่วงเวลาตามปฏิทินวัน เดือน ปีที่ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว   เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ตามวันเวลาที่
เกิดขึ้น ในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ความหมายและความส าคัญของของชาติไทยและปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง ต่อสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างข้ึน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม  
 โดยใช้กระบวนการคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลง กระบวนการสืบค้นข้อมูล
ผ่านการคิดอย่างมีวิจารญาณ แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับวัย กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ
ทางสังคม  โดยใช้ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
เผชิญสถานการณแ์ละแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย  มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย มีความ
เมตตากรุณา คุณธรรม และจริยธรรม  มีความสัมพันธ์อันดีอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด   
ส 1.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4      
ส 1.2  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
ส 2.1  ป.1/1 , ป.1/2           
ส 2.2  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 
ส 3.1  ป.1/1 , ป.1/2  , ป.1/3      
ส 3.2  ป.1/1  
ส 5.1  ป.1/1 , ป.1/2  , ป.1/3 , ป.1/4  
ส 5.2  ป.1/1 , ป.1/2  , ป.1/3  

รวม 23  ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที ่10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีส านึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness) 
 สมรรถนะย่อยท่ี 10.1 10.2  
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.3 
สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.4, 5.5 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  รวม  5  ผลการเรียนรู้  

 1. การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน 
 2. คนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต 
 3. ประชาชนล้วนมีความต้องการ ความจ าเป็น สิทธิและความรับผิดชอบ 
 4. ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าเราสามารถท าให้ระบบมีความยั่งยืนได้ 
 5. การค้าขายทั่วโลกช่วยหล่อหลอมการด าเนินชีวิตประจ าวันในชุมชนท้องถิ่น 
 

รวมทั้งหมด 23 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย/5 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว12101          สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการ
ออกผนวช ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่าง ความส าคัญและการเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา และ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลัก
ศาสนาเห็นคุณค่าของการสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์
อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่อศาสนา 
ศาสดาและความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนๆอาเซียนน าประเทศต่างๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มารวามตัวกัน โดยการเฉลิมฉลองและพิธีกรรม  การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกา 
ข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียนและสังคม อย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่าน
วัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต   มารยาทไทย การแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิดสร้างสัมพันธ์อัน
ดี ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อ่ืน 
ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นคนดี สามารถแยกแยะ
สิ่งดีชั่ว ถูกผิด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลง มีบทบาทในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน มีความ
ต้องการ ความจ าเป็น สิทธิและความรับผิดชอบทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า และสามารถท า
ให้ระบบมีความยั่งยืนได้ ศึกษาทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่มาของรายได้
และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว บันทึกรายรับและรายจ่ายของตนเอง ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสม
กับรายได้และการออม การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น การค้าขายทั่วโลกช่วยหล่อหลอมการด าเนินชีวิตประจ าวันในชุมชน
ท้องถิ่น ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ระบุต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏใน
ลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
ความส าคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม รักษาสมบัติส่วนรวม และภูมิใจในความ
เป็นไทย และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา กระบวน
กลุ่ม ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม แยกแยะสิ่งต่าง ๆกระบวนสืบค้น หลักการทางประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ และกระบวนการทางประชาธิปไตย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ภูมิใจในความเป็นไทย  มีความซื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและ
จิตสาธารณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง  
 
 
 



๖๗ 

 

 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ส 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7             

ส 1.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4                

ส 2.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4                

ส 3.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ส 5.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

รวม 28  ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที ่10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีส านึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness) 
 สมรรถนะย่อยท่ี 10.1 10.2, 10.3, 10.4 
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.3 
สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.4 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  รวม  5  ผลการเรียนรู้  

 1. การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน 
 2. คนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต 
 3. อาเซียนน าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวามตัวกัน 
 4. ประชาชนล้วนมีความต้องการ ความจ าเป็น สิทธิและความรับผิดชอบ 
 5. ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า เราสามารถท าให้ระบบมีความยั่งยืนได้ 
 6. การค้าขายทั่วโลกช่วยหล่อหลอมการด าเนินชีวิตประจ าวันในชุมชนท้องถิ่น 
 
 

รวมทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย/6 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว13101          สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา และศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย พุทธประวัติตามแนวทางหลักศาสนา ประวัติของศาสดาที่ตน นับถือ การด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ความส าคัญของพระไตรปิฎก คัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ พระรัตนตรัย และตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เป็น
คนดี สามารถแยกแยะสิ่งดี ชั่ว ถูก ผิด ปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลง เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข การพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ความส าคัญและการปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมต่อศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมากะ 
และการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ยกตัวอย่างประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณี
และวัฒนธรรมในครอบครัว ท้องถิ่น การด าเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
การด าเนินชีวิตของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลง อาเซียนน าประเทศต่างๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน ด้วยการเฉลิมฉลองและพิธีกรรม คนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ผ่านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า และท าให้ระบบมีความ
ยั่งยืนได้ ความส าคัญของวันหยุดราชการที่ส าคัญ บุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของ
ตน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนการมีส่วนร่วมกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้  ใน
กิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตย ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชน โดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชน ที่เป็นผลจากการตัดสินใจของ
บุคคลและกลุ่ม และความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวัน 
การค้าขายทั่วโลกช่วยหล่อหลอมการด าเนินชีวิตประจ าวันในชุมชนท้องถิ่น  และน าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด
มีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการของรัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน ความส าคัญของภาษี
และบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี การแข่งขันทางการค้า ที่มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง เทียบศักราชที่
ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การน าเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนโดยใช้ ลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน พระนามและพระราชกรณียกิจ พระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย  พระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย รักษาสมบัติ
ส่วนรวม และภูมิใจในความเป็นไทย ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้ และรูปถ่าย ต าแหน่ง
ที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม สาเหตุที่ท าให้เกิดมลพิษ ความแตกต่างของลักษณะเมืองและชนบท ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ เข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  กระบวนกลุ่ม 
กระบวนสืบค้น โดยใช้ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ 
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และกระบวนการประชาธิปไตย 

 
 



๖๙ 

 

 

 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่า สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   รวม  31  ตัวช้ีวัด  
 ส 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7             

ส 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4               

 ส 2.2 ป.3/1, ป.3/2 
 ส 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3                

ส 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

 ส 5.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 

รวม  31  ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที ่10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีส านึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness) 
 สมรรถนะย่อยท่ี 10.1 10.2, 10.3, 10.4 
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.3 
สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.4 
ผลการเรียนรู้อาเซียน   รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 1. การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน 

2. คนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต 
 3. อาเซียนน าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวามตัวกัน 
 4. ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า เราสามารถท าให้ระบบมีความยั่งยืนได้ 
 5. การค้าขายทั่วโลกช่วยหล่อหลอมการด าเนินชีวิตประจ าวันในชุมชนท้องถิ่น 
 
รวมทั้งหมด 31 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย/5 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ว14101          สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

 ศึกษาความส าคัญพระพุทธศาสนาศาสนาที่ตนนับถือ  สรุปพุทธประวัติประวัติศาสดาตั้งแต่บรรลุ
ธรรมจนถึงประกาศธรรมผ่านข้อคิดประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชนเป็นปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
สวดมนต์ แผ่เมตตามีสติ มีพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาพ้ืนฐานของสมาธิหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน หรือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เรียนรู้จากการชี้แนะ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี  
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระบอบ
ประชาธิปไตยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรม
และวิถีการด าเนินชีวิต ที่มีความต้องการ ความจ าเป็น สิทธิและความรับผิดชอบ  บทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการประโยชน์ของ
ผู้บริโภคหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบและท าให้
ระบบมีความยั่งยืน  การค้าขายทั่วโลกช่วยหล่อหลอมการด าเนินชีวิตประจ าวันในชุมชนท้ องถิ่น 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนหน้าที่ของเงิน การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ
ประวัติของมนุษย์ชาติการศึกษา ของท้องถิ่น พัฒนาการของมนุษย์  ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์พัฒนาการของมนุษยชาติ พระนามพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ไทย ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ข้อมูลจังหวัดของตน แผนที่ และรูปถ่าย แหล่งทรัพยากรส าคัญและลักษณะทาง
กายภาพในจังหวัดของตน ที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 โดยใช้กระบวนการคิด สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติทางสังคม อธิบายความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา ใช้ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ สรุปพุทธประวัติ เคารพพระ
รัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาทบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตทักษะการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจิต ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือการอยู่ร่วมกัน ควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรม
ให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวได้ ยอมรับปัญหา และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล มีมนุษยพันธ์กับเพ่ือน อภิปรายความส าคัญและมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาศาสนา มีมรรยาท
ของความเป็นศาสนิกชนปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี วิเคราะห์สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปฏิบัติและเกิดการสร้างความคิดรวบยอด  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ชีวิต สื่อสาร คิดแก้ปัญหา เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย มีมารยาทในการพูด มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 
 



๗๑ 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด   
 ส 1.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7, ป.4/8        
 ส 1.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3      
 ส 2.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 
 ส 2.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3      
 ส 3.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3    
 ส 3.2 ป.4/1 , ป.4/2       
 ส 5.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3     

  ส 5.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  

รวม  30   ตัวชี้วัด 

สมรรถนะหลักที ่10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีส านึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness) 
 สมรรถนะย่อยท่ี 10.1 10.2 
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.3 
สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.3 

ผลการเรียนรู้อาเซียน    

 1. การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน 
 2. คนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต 
 3. ประชาชนล้วนมีความต้องการ ความจ าเป็น สิทธิและความรับผิดชอบ 
 4. อาเซียนน าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน  
 5. ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า เราสามารถท าให้ระบบมีความยั่งยืนได้ 
 6. การค้าขายทั่วโลกช่วยหล่อหลอมการด าเนินชีวิตประจ าวันในชุมชนท้องถิ่น 

รวมทั้งหมด 30 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 4 สมรรถนะย่อย/6 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๒ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว15101          สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญหรือ
ประวัติศาสดา ข้อคิดการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง  องค์ประกอบ
ของพระไตรปิฎก คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและ องค์ประกอบและความส าคัญของพระไตรปิฎก การแสดง
ความเคารพตามหลักธรรมของศาสนาไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ บทสวดมนต์ แผ่เมตตา การฝึกสมาธิพ้ืนฐาน การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมา
รวมตัวกัน หลักธรรมของศาสนา พิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ ศาสนาพิธี พิธีกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
มรรยาทความเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติความดีและถูกต้อง แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม ท าสิ่งที่ดี
ถูกต้อง ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม บทบาทสิทธิเสรีภาพ ควบคุมอารมณ์ ปรับ
พฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวได้ปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต  ยอมรับปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีมนุษย
พันธ์กับเพ่ือน  ศึกษาหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี เรียนรู้จากการชี้แนะ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน โครงสร้าง อ านาจหน้าที่และ
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท หน้าที่ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ประชาชนล้วนมีความต้องการ ความจ าเป็น สิทธิและความรับผิดชอบ วิธีการเข้าด ารงต าแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วน ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ กิจกรรม
ในครอบครัว ชุมชน หลักการส าคัญประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของธนาคาร และจ าแนกผลดี ผลเสีย 
ของการกู้ยืมที่   ความเป็นมาของท้องถิ่นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ความแตกต่าง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องราวในท้องถิ่น อารยธรรมอินเดียและจีนมีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน พัฒนาการอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี เศรษฐกิจ และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา ประวัติสมัยอยุธยา ธนบุรี บุคคลสมัยอยุธยา สมัยธนบุรีและภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาสมัย
ธนบุรี ข้อมูลของภูมิภาคด้วยแผนที่ และรูปถ่าย ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัด การตั้งถิ่นฐานและการ
ย้ายถิ่นฐานของประชาการ   การด าเนินชีวิตของคนในภูมิภาค ผลของการรักษาและการท าลายของ
สิ่งแวดล้อมแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกัน
ด้วยภูมิศาสตร์   ประวัติศาสตร์การค้าวัฒนธรรมมาช้านานก่อนที่จะก่อตั้งอาเซียน 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา เข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  แสดงความเคารพตามหลักธรรม สวดมนต์แผ่ มีมารยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ชีวิตประจ าวัน สืบค้นและอธิบายข้อมูลอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ใช้ทักษะกระบวนกลุ่ม กระบวน
สืบค้น กระบวนการทางประวัติศาสตร์ หลักการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ  มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน 
ชื่นชมความเป็นไทย เห็นคุณค่าในสิ่งแวดล้อม มีความซื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ มี 
คุณธรรม และจริยธรรม 



๗๓ 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม 8 มาตรฐาน 28 ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
 ส 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3   

ส 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ส 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3   

ส 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ส 3.2 ป.5/1, ป.5/2    

ส 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

รวม 28 ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที ่10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีส านึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness) 
 สมรรถนะย่อยท่ี 10.1, 10.2 
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.3 
สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.1, 5.3, 5.4 

ผลการเรียนรู้อาเซียน    
1 .การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน 
2. คนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต 
3. ประชาชนล้วนมีความต้องการ  ความจ าเป็น  สิทธิและความรับผิดชอบ 
4. ทุกสังคมล้วนมีแนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรมแต่อาจให้นิยามค าศัพท์แตกต่างกัน 
5.การค้าขายทั่วโลกช่วยหล่อหลอมการด าเนินชีวิตประจ าวันในชุมชนท้องถิ่น 
6.ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกันด้วยภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การค้าวัฒนธรรม 
   มาช้านานก่อนที่จะก่อตั้งอาเซียน 

 

รวมทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย/6 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๔ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว16101          สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                         เวลาเรียน 80ชั่วโมง 

            ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา และความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติ ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่างพระรัตนตรัย การปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา การท าความดีของบุคคลในประเทศ การสวดมนต์  แผ่
เมตตา การฝึกสมาธิและบริหารจิตเจริญปัญญา การพัฒนาจิต การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ปฏิบัติ
ความดีและถูกต้อง แยกแยะสิ่งที่ถูกผิด แสดงถึงจริยธรรม ท าสิ่งที่ดีถูกต้อง ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อ
ครอบครัวและสังคม การแก้ปัญหาอบายมุขและ สิ่งเสพติด  หลักธรรมส าคัญของศาสนาอ่ืนๆ ลักษณะส าคัญ
ของศาสนพิธี พิธีกรรม การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน ของศาสนาอ่ืนๆ การปฏิบัติตน
ในศาสนสถาน  มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี  ประโยชน์ของการเข้าร่วมใน  ศาสนพิธีพิธีกรรม ในวัน
ส าคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  และแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน  การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน ควบคุมอารมณ์ 
ปรับพฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวได้ ยอมรับปัญหา และ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีมนุษยพันธ์กับเพ่ือน  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา มารยาทไทย 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน บทบาท หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ  และความส าคัญของการ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า  และสามารถท าให้ระบบมี
ความยั่งยืนได้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ศึกษาบทบาทของผู้ผลิต  วิธีและประโยชน์ของ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น  ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยด้วยแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและภาพจาก
ดาวเทียม การอธิบาย ผลงานของบุคคล ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ
ภัยพิบัติในประเทศไทย ลักษณะทางกายภาพ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  การปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต  การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมกับลักษณะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทย ผลจากการรักษาและท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ด้วยความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ มีวิธีการ
สื่อสาร แก้ปัญหาได้เหมาะสมตามช่วงวัย ตามแบบอย่างการด าเนินชีวิต สามารถเรียนรู้จากการชี้แนะ เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  ใช้กระบวนกลุ่ม การสืบค้นทางประวัติศาสตร์ก
ภูมิศาสตร์ และประชาธิปไตย 
           เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท าความดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เห็นคุณค่าของการด าเนิน
ชีวิต ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
                   
 
 
 



๗๕ 

 

 

รหสัตัวช้ีวัด     
          ส 1.1    ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3, ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7,  ป.6/8,  ป.6/9 
          ส 1.2    ป.6/1 , ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4 
          ส  2.1   ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5 
          ส 2.2    ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3 
          ส  3.1   ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3 
          ส  3.2  ป.6/1,  ป.6/2 
          ส  5.1  ป.6/1,  ป.6/2 
          ส  5.2  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3 

รวม 31  ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที ่10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีส านึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness) 
 สมรรถนะย่อยท่ี 10.1 10.2, 10.3 
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.3 
สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.3, 5.4 
ผลการเรียนรู้อาเซียน    

1.การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คนมารวมตัวกัน 
        2.คนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต 

3.ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าเราสามารถท าให้ระบบมีความยั่งยืนได้ 
 

รวมทั้งหมด 31 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย/3 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๗๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

 ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก เข้าใจ เห็น
คุณค่าของตนเองและสมาชิกในครอบครัว การแยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลงของ
ครอบครัว การบอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง การบอกความแตกต่างในเรื่องเพศ การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหว หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 
ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ท าให้เกิดอันตราย ที่บ้าน โรงเรียน และการป้องกัน  
เพ่ือการรู้ เข้าใจสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น และการใช้ค าพูดหรือท่าทางขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อ่ืน รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถท าได้ และสิ่งที่ท าไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอก
ความคิด ความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเองได้ 
 โดยการอธิบายลักษณะและหน้าที่ ด้วยทักษะด้านการสื่อสาร การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ระบุ
สมาชิกในครอบครัว บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง  ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ บอกลักษณะ
ความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง  ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและใช้อุปกรณ์ประกอบ  เล่นเกม
เบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ออกก าลังกาย เข้าร่วมในกิจกรรม
นันทนาการ กีฬา และปฏิบัติตามค าแนะน า  อย่างสนุกสนาน ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่น
เกมตามค าแนะน า  ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือน ๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ แก้ปัญหา
ด้วยสันติวิธี  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ บอกอาการเจ็บป่วย  ปฏิบัติตนตามค าแนะน า  ระบุสิ่งที่
ท าให้เกิดอันตราย  ที่บ้าน  โรงเรียน  บอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น แสดงค าพูดหรือ
ท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน 

เพ่ือให้รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ป.1/1, ป.1/2        

พ 2.1 ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3       
พ 3.1 ป.1/1, ป.1/2    

พ 3.2 ป.1/1, ป.1/2      
พ 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3      

พ 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

รวม  15  ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.1 
รวมทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 7 สมรรถนะย่อย 
 
 
 

 



๗๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

 ศึกษาลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย การดูแล
รักษาอวัยวะภายใน การออกก าลังกาย การกินอาหาร ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวตนเอง เป็นคนดี สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลงของครอบครัว 
และโรงเรียน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  
ความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  ความภาคภูมิใจในเพศหญิงหรือเพศชาย  ลักษณะและวิธีการของการ
เคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ และอุปกรณ์ประกอบ  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด กิจกรรมทางกายแบบอยู่กับที่  
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นเกม กฎ  กติกา  ข้อตกลงใน
การเล่นเกมเป็นกลุ่ม รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถท าได้ และสิ่งที่ท าไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการและปัญหาของตนเองได้ ลักษณะของการมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง 
จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความสุข มีความปลอดภัย อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ของใช้และของเล่นที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพ อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย อาการและการป้องกันการบาดเจ็บ วิธีปฏิบัติ ตนเมื่อ
เจ็บป่วย อุบัติเหตุทางน้ าและทางบก  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ า
และทางบก  ยาสามัญประจ าบ้าน การใช้ยา ลักษณะอาหาร สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว  วิธีการ
ป้องกัน มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ สัญลักษณ์และป้ายเตือน 
ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือน  อัคคีภัย สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย  อันตรายที่ได้รับจากการเกิด
อัคคีภัย การป้องกันและการหนีไฟ 

 โดยการอธิบาย ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หน้าที่ของอวัยวะภายใน 
การดูแลรักษา วิธีป้องกันการเจ็บป่วย ระบุ บอกบทบาทหน้าที่ของตนเอง ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ลักษณะการมีสุขภาพดี ผลของของเล่นของใช้ โทษของยาเสพติด เล่นเกม   ออกก าลังกายเข้าร่วมในกิจกรรม 
นันทนาการ กีฬา ปฏิบัติตามกฎกติกา การดูแลรักษาตนเอง การป้องกันและการแสดงการหนีไฟ โดยใช้ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  จริยธรรม  
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ป 2/1  ป 2/2  ป 2/3     

พ 2.1  ป 2/1  ป 2/2  ป 2/3  ป 2/4 
พ 3.1  ป 2/1  ป 2/2       

พ 3.2  ป 2/1  ป 2/2 

พ 4.1  ป 2/1  ป 2/2   ป 2/3  ป 2/4  ป 2/5   

พ 5.1  ป 2/1  ป 2/2   ป 2/3  ป 2/4  ป 2/5 

รวม 21  ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.1, 4.2 
รวมทั้งหมด 31 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย 



๗๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของการเจริญเติบโตของร่างกาย  การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์
มาตรฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อาหาร การออกก าลังกาย การพักผ่อน ความส าคัญของครอบครัว  
ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาที่มีผลต่อตนเอง รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถ
ท าได้ และสิ่งที่ท าไม่ได้ บอกได้ว่าตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการและปัญหาของ
ตนเองได้ วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน พฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การแต่ง
กาย การเที่ยวกลางคืน การคบเพ่ือน การเสพสารเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ด้วยทักษะการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ เคลื่อนไหวล าตัว การเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  โดยมีการบังคับทิศทาง วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมี
ทิศทาง  กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่น เกมเบ็ดเตล็ด แนวทางการ
เลือกออกก าลังกาย  เข้าร่วมในกิจกรรม นันทนาการ กีฬา การละเล่นพ้ืนเมือง เกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุด
ด้อยและข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่น และเรียนกับเพ่ือน ๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน 

สามารถ แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี การออกก าลังกาย  เกม  และการละเล่นพื้นเมือง  กฎ  กติกา  และข้อตกลงใน
การออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการละเล่นพ้ืนเมือง  การติดต่อและวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค  
อาหารหลัก ๕ หมู่ การแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธี  มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ        

โดยวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ  วิธีทดสอบ การออกก าลังกาย  การพักผ่อน
นันทนาการ  วิธีปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง การขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ  วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  เล่นเกมและเล่นกีฬาที่มีผลต่อสุขภาพและ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เป็นคนดี สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีจริยธรรม  
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  ป 3/3    

พ 3.1  ป 3/2 

พ 4.1  ป 3/1 ป 3/2  ป 3/3  ป 3/4  ป 3/5 
   พ 5.1  ป 3/1 ป 3/2  ป 3/3  

รวม 18  ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.1, 4.2 
รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 8 สมรรถนะย่อย 



๗๙ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                         เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย ความส าคัญของกล้ามเนื้อกระดูก
และข้อที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว  มีวินัยในการปฏิบัติตาม
สุขบัญญัติ ท ากิจวัตรประจ าวัน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้ง
โรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม
วัฒนธรรมไทย การปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศด้วยทักษะการเรียนรู้   
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ กำรมีสุขอนำมัยที่เหมือนกันในประเทศสมำชิกอำเซียน  มีสิ่ง
ท้ำทำย ด้ำนสุขอนำมัยที่เหมือนกัน กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกิจกรรมทำงกำยที่หลำกหลำยช่วยสร้ำง
เสริมสุขภำพและแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงของประชำชนเกี่ยวกับสุขภำพ ซึ่งท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไป
ตำมกำลเวลำในด้ำนของ อำหำร น้ ำ อำกำศบริสุทธิ์และ สุขอนำมัยและถือเป็นสิ่งส ำคัญของควำม    
เสมอภำค  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อสุขภาพ  สภาวะอารมณ์
และความรู้สึกที่มีต่อผลสุขภาพ  ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ความส าคัญของการใช้ยา  
หลักการใช้ยา  ผลเสียของการสูบบุหรี่การดื่มสุราและการป้องกัน  ผลการพัฒนาการของตนเองในการออก
ก าลังกายการเล่นเกมและกีฬาตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน  ควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวได้ ยอมรับปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่าง
มีเหตุผล มีมนุษยพันธ์กับเพ่ือน   
          โดยใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ กายบริหารท่าทาง
มือเปล่าประกอบจังหวะ  เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด  กีฬาพ้ืนฐานเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬา 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
การออกก าลังกายเล่นเกมตามความชอบของตนเองและเล่นกีฬาพ้ืนฐานร่วมกับผู้อ่ืน 
           เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารทักษะด้านการสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ผ่าน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย เล่นเกม
และเล่นกีฬาที่มีผลต่อสุขภาพและน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

พ ๑.๑  ป 4/1  ป 4/2   ป 4/3     
พ ๒.๑  ป 4/1  ป 4/2   ป 4/3 
พ ๓.๑  ป 4/1  ป 4/2   ป 4/3   ป 4/4      
พ ๓.๒  ป 4/1  ป 4/2 
พ ๔.๑  ป 4/1  ป 4/2   ป 4/3   ป 4/4 
พ ๕.๑  ป 4/1  ป 4/2   ป 4/3  

รวม  19  ตัวช้ีวัด  

 
 



๘๐ 

 

 

 
สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.2, 5.3, 5.5  
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.1, 4.2 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 7  ผลการเรียนรู้  

1. แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลง 
2. แนวคิดของประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
3. อิทธิพล/ผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
5. กิจกรรมทางกายที่หลากหลายช่วยสร้างเสริมสุขภาพ 
6. สุขอนามัยที่เหมือนกัน 
7.ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิ่งท้าทาย ด้านสุขอนามัยที่เหมือนกัน 

 
รวมทั้งหมด 19 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย/7 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                       เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

ศึกษาความส าคัญ วิธีดูแลระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  การ
เปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย  ลักษณะของ
ครอบครัวที่อบอุ่น พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์  ความขัดแย้งในครอบครัว ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและ
สังคม  ความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  วินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ท ากิจวัตร
ประจ าวัน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัย
ธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ  การให้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริม การมีสุขอนามัยที่
เหมือนกันในประเทศสมาชิกอาเซียน  มีสิ่งท้าทาย ด้านสุขอนามัยที่เหมือนกัน  กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพกิจกรรมทางกายที่หลากหลายช่วยสร้างเสริมสุขภาพและแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงของประชาชน
เกี่ยวกับสุขภาพ  ซึ่งท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในด้านของ  อาหาร  น้้า อากาศบริสุทธิ์
และ สุขอนามัยและถือเป็นสิ่งส้าคัญของความเสมอภาค การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพที่มีผลต่อ
ครอบครัว สังคม เพ่ือน  ความเชื่อ  ปัญหาสุขภาพ  สื่อ  ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติด การปฏิบัติ
เพ่ือความปลอดภัยจากการใช้ยา การหลีกเลี่ยงสารเสพติด  รู้เท่าทันอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา 
           โดยการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่  ใช้อุปกรณ์ประกอบตามแบบที่
ก าหนด การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรงและความสมดุล  ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายเล่นกีฬาไทย  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬา ออกก าลังกายและการเล่นเกม วิธีการเล่น  
การรุกและการป้องกัน  กฎ กติกากีฬาไทยและกีฬาสากล ควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้แสดงออกได้
อย่างเหมาะสม เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวได้ ยอมรับปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มี
มนุษยพันธ์กับเพ่ือน เลือกใช้ วิธีปฏิบัติในการเล่นเกมและกีฬาผ่านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะการแก้ปัญหา ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬา 
           เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ด้วยทักษะการสื่อสาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  จริยธรรม  คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ป 5/1  ป 5/2      
พ 2.1  ป 5/1  ป 5/2   ป 5/3  
พ 3.1  ป 5/1  ป 5/2   ป 5/3    ป 5/4    ป 5/5    ป 5/6 
พ 3.1  ป 5/1  ป 5/2   ป 5/3    ป 5/4 
พ 4.1  ป 5/1  ป 5/2    ป5/3    ป 5/4     ป 5/5 
พ 5.1  ป 5/1  ป 5/2    ป 5/3    ป5/4     ป 5/5 

รวม  25  ตัวช้ีวัด  
 
 



๘๒ 

 

 

 
สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.2, 5.3, 5.4, 5.5  
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.1, 4.2 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 7  ผลการเรียนรู้ 

1.แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลง 
2. แนวคิดของประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
3. อิทธิพล/ผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
5. กิจกรรมทางกายที่หลากหลายช่วยสร้างเสริมสุขภาพ 
6. สุขอนามัยที่เหมือนกัน 
7.ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิ่งท้าทาย ด้านสุขอนามัยที่เหมือนกัน 

 
รวมทั้งหมด 25 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย/7 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                       เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

ศึกษาถึงความส าคัญระบบสืบพันธ์ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ ความส าคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวได้ ยอมรับปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่าง
มีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือน  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม การมีสุขอนามัยที่เหมือนกันในประเทศสมาชิกอาเซียน  มีสิ่งท้าทาย 
ด้านสุขอนามัยที่เหมือนกัน  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกายที่หลากหลายช่วยสร้างเสริม
สุขภาพและแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงของประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพ  ซึ่งท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาในด้านของ  อาหาร  น้้า อากาศบริสุทธิ์และ สุขอนามัยและถือเป็นสิ่งส้าคัญของความเสมอภาค  
โรคติดต่อส าคัญที่ระบาดในปัจจุบัน  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค  การป้องกัน พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม ผ่านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการ
แก้ปัญหา  ภัยธรรมชาติ  ลักษณะภัยธรรมชาติ  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย 
จิตใจและ สังคม การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัย มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ท ากิจวัตรประจ าวัน ให้
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ภัยทาง
เพศ ภัยจากสื่อสารสนเทศ  สาเหตุของการติดสารเสพติด  ทักษะการสื่อสารให้ผู้อ่ืน  หลีกเลี่ยงสารเสพติด
ประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย การสร้างเสริมบุคลิกภาพ วิธีทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย   การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติกิจกรรมทางกายและการ
เล่นกีฬา การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืน การใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง  ทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นเกมและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬา  กลวิธีการรุก  การป้องกันและน าไปใช้ในการ
เล่นกีฬา  ความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการ 
 โดยการอธิบายความส าคัญ การดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบหายใจการสร้าง
และรักษาสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น ประโยชน์และหลักการออกก าลังกาย วิเคราะห์ ปฏิบัติ จ าแนก แสดงพฤติกรรม 
บอกพฤติกรรมเสี่ยง เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นกีฬาไทย โดยใช้ทักษะด้านความ
ร่วมมือและการท างานเป็นทีม กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกมกีฬาประเภทบุคคล กฎกติกา โรคติดต่อ 
ทดสอบสมรรถภาพ การติดสารเสพติด 

 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยทักษะ
การเรียนรู้และทักษะการสืบค้นข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตนคติ  คุณธรรมรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง ตาม
ความสามารถและความถนัด ค่านิยมที่เหมาะสมบอกแนวทางและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในชีวิตประจ าวันได้รวมทั้งการมีทักษะในการปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคม
โดยรวมมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม  22  ตัวช้ีวัด  

สมรรถนะรองที ่5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 สมรรถนะย่อยท่ี  5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 

สมรรถนะย่อยท่ี 4.1, 4.2 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  7  ผลการเรียนรู้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลง 
2. แนวคิดของประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
3. อิทธิพล/ผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
5. กิจกรรมทางกายที่หลากหลายช่วยสร้างเสริมสุขภาพ 
6. สุขอนามัยที่เหมือนกัน 
9. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิ่งท้าทาย ด้านสุขอนามัยที่เหมือนกัน 
 

รวมทั้งหมด 22 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย/7 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ11101  ศิลปะ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                       เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

ศีกษา สังเกตและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานศิลปะสิ่งที่อยู่รอบตัว รูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ 
การใช้หลักเหตุผล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว การสร้างงานทัศนศิลป์  การทดลองใช้สี  การวาดภาพ
ระบายสี วาดภาพระบายสีตามความรู้สึก งานทัศนศิลป์  การก าเนิดเสียง เสียงดัง-เบา และความช้า-เร็ว การมี
ส่วนร่วม เพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพลงในท้องถิ่น ดนตรีท้องถิ่น การเลียนแบบ การแสดงท่าทาง และ
หลักการเรียนรู้ 

โดยใช้ทักษะการฝึกอภิปรายเกี่ยวกับรูปร่างด้วยเรื่องราวสั้นๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ บอก
เหตุผลและความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน ใช้หลักเหตุผล มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัว สร้างงานทัศนศิลป์ โดยมีความคิดแปลกใหม่ ระบุงานทัศนศิลป์ วาดภาพระบาย
สีตามความรู้สึก จินตนาการ แสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ เขียนได้(Writing) ทักษะด้านการสร้างสรรค์  รู้ว่า
สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ก่อก าเนิดเสียงที่แตกต่างกัน คิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทักษะด้านความเข้า
ใจความต่างทางวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  บอกลักษณะของเสียง ท่องบทกลอนร้องเพลงง่ายๆ บอก
เหตุผลและความเกี่ยวข้องของเพลง เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น เลียนแบบการ
เคลื่อนไหวโดยแสดงออกผ่านกิจกรรม ทักษะการเรียนรู้  แสดงท่าทางง่ายๆ เพ่ือสื่อความหมาย มี
จินตนาการ  ทักษะด้านการสื่อสาร  บอกสิ่งที่ตนเองชอบจากการดูหรือร่วมการแสดง ระบุและเล่น
การละเล่นของเด็กไทย  บอกเหตุผลที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์  

 เพ่ือให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท ากิจกรรมทางศิลปะ ปฏิบัติตนเป็นผู้ชมที่ดี เห็นคุณค่า
ของดนตรี นาฏศิลป์ไทยและท้องถิ่น  มีความชื่นชอบเห็นความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีนาฏศิลป์ต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  มีความรอบคอบ มีวินัย และอนุรักษ์ซึ่ง
ความเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ศ. 1.1      ป.1/1 -  ป.1/5  
  ศ. 1.2     ป.1/1 
  ศ. 2.1     ป.1/1 – ป.1/5 
  ศ. 2.2     ป.1/1 – ป.1/2 
  ศ. 3.1     ป.1/1 - ป.1/3   
 ศ. 3.2     ป.1/1 - ป.1/2     

รวม  15  ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลักที่ 7 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-Order Thinking Skills and  Innovation)   
สมรรถนะย่อยท่ี  7.1, 7.2, 7.5, 7.6 

สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication)    
สมรรถนะย่อยท่ี  4.1 

รวมทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย 
 
 



๘๖ 

 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ12101  ศิลปะ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                       เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

  ศึกษารูปร่าง รูปทรงตามทัศนธาตุของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ การใช้เหตุผล การตัดสินใจ 
งานทัศนศิลป์เรื่องเส้น สี รูปร่างและรูปทรง การสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ การสร้างภาพปะติด 
การวาดภาพ ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  แหล่งก าเนิดของเสียง เสียงสูง–ต่ า  ดัง-
เบา ยาว-สั้น  การเคาะจังหวะ  เพลงที่เหมาะสมกับวัย  ความส าคัญของเพลง เสียงเครื่องดนตรีในท้องถิ่น  การ
เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี การเคลื่อนไหว การสื่อความหมาย การแสดงท่าทาง มารยาทในการชมการแสดง 
การแสดงออกทางศิลปะ การละเล่นพื้นบ้านกับการด ารงชีวิต และสิ่งที่ชื่นชอบในการละเล่นพื้นบ้าน              
 ฝึกสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ บรรยายรูปร่างรูปทรงที่พบในธรรมชาติ ใช้หลักเหตุผล Reading(อ่านออก) 
ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในงานทัศนศิลป์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้น
เส้น รูปร่าง  คิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์  สร้างภาพปะติดโดยการตัด
หรือฉีกกระดาษ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว เขียนได้(Writing)  เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงสิ่งที่
มองเห็น  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว ทักษะด้านการสร้างสรรค์   บอกเหตุผล
และความส าคัญของงานทัศนศิลป์  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ในท้องถิ่น  จ าแนกแหล่งก าเนิด
ของเสียงที่ได้ยิน จ าแนกคุณสมบัติของเสียงสูง–ต่ า  ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรีเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหว
ร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย บอกความหมายและความส าคัญของ
เพลงที่ได้ยิน  ใช้หลักเหตุผล บอกเหตุผลการตัดสินใจ  บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลง
ท้องถิ่น ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ  แสดงความคิดแปลกใหม่และเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น 
จินตนาการเรื่องราวความคิดแปลกใหม่  ทักษะด้านความร่วมมือ   แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ แสดง
ท่าทางเพ่ือสื่อความหมาย ระบุมารยาทในการชมการแสดง แสดงออกผ่านกิจกรรม ระบุและเล่นการละเล่น
พ้ืนบ้านต่าง ๆ เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้าน ระบุเหตุผลสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่น
พ้ืนบ้าน  

เพ่ือให้เกิดความชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานศิลปะ และการใช้วัสดุ  อุปกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่า   
ปฏิบัติตนเป็นผู้ชมที่ดี  ชื่นชม เห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ความมีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  และรักความเป็นไทย 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ศ. 1.1     ป.2/1 -  ป.2/8    ศ. 1.2     ป.2/1 - ป.2/2 
  ศ. 2.1     ป.2/1 - ป.2/5   ศ. 2.2     ป.2/1 - ป.2/2 
  ศ. 3.1     ป.2/1 - ป.2/5     ศ. 3.2     ป.2/1 - ป.2/3     
รวม  19  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ 7 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-Order Thinking Skills and  Innovation)   

สมรรถนะย่อยท่ี  7.1, 7.2, 7.5, 7.6 
สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication)    

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1 
 
รวมทั้งหมด 19 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย 
 



๘๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ13101  ศิลปะ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                       เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

 ศึกษารูปร่าง รูปทรงในงานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์  เส้น สี และพ้ืนผิว การวาดภาพระบายสี 
การคิดสร้างสรรค์ การสร้างงานทัศนศิลป์ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุง การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ   
การออกแบบลักษณะรูปร่าง รูปทรง ที่มาของงานทัศนศิลป์  การสร้างงานทัศนศิลป์  ลักษณะของเครื่องดนตรี  
การใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ หน้าที่ของเพลง การบรรเลงดนตรี การเคลื่อนไหวท่าทาง การแสดงความคิดเห็น 
การน าดนตรีไปใช้ การด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ความส าคัญของดนตรี การเคลื่อนไหว การแสดงท่าทาง  
การเปรียบเทียบ  การมีส่วนร่วม  ประโยชน์ของการแสดง การใช้เหตุผล การแสดงนาฏศิลป์  ความส าคัญของ
การแสดงนาฏศิลป์                        
 ฝึกใช้ทัศนธาตุจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือบรรยายรูปร่าง รูปทรง ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงาน 
บอกเหตุผลและจ าแนกทัศนธาตุ วาดภาพระบายสีสิ่งต่างๆที่มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ใช้หลัก
เหตุผล  คิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ แสดงออกทางศิลปะ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ วาดภาพถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึก ความคิดแปลกใหม่ เขียนได้(Writing)  บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์   
ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ ใช้หลักการแก้ปัญหา ระบุและจัดกลุ่มของภาพตามทัศน
ธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์ บรรยายลักษณะรูปร่างรูปทรงในงานการออกแบบสิ่งต่างๆ เล่าถึงที่มาของงาน
ทัศนศิลป์  อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ ทักษะด้านการสร้างสรรค์  ระบุรูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยิน ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ  ฟัง/อ่านข้อมูล
เรื่องราวสั้นๆ  บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน  ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ายๆ Reading(อ่านออก)   
เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีที่อยู่รอบตัว  น าดนตรีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง ๆ  ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในเรื่องต่าง ๆ  ระบุความส าคัญและ
ประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว ในรูปแบบต่างๆ แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม  มีส่วนร่วมในกิจกรรม การ
แสดงที่เหมาะสมกับวัย  บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการ
แสดงนาฏศิลป์  อธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์                         
 เพ่ือให้เกิดความตระหนัก ชื่นชม เห็นคุณค่าของงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความรู้ ความเข้าใจ มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย มีทักษะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ดนตรี 
นาฏศิลป์และการละเล่นพ้ืนบ้าน  สามารถน ากิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ไปใช้ในโอกาสต่างๆ เพ่ือความ
เพลิดเพลินแก่ตนเองและผู้อ่ืนได ้ 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ศ. 1.1     ป.3/1 -  ป.3/10     ศ. 1.2     ป.3/1 - ป.3/2 
  ศ. 2.1     ป.3/1 - ป.3/2     ศ. 2.2     ป.3/1 - ป.3/2 
  ศ. 3.1     ป.3/1 - ป.3/5       ศ. 3.2     ป.3/1 - ป.3/3     
รวม  16  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ 7 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-Order Thinking Skills and  Innovation)   

สมรรถนะย่อยท่ี  7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 
สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication)    

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1 
รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย 



๘๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ14101  ศิลปะ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                       เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

       ศึกษาเปรียบเทียบรูปร่าง รูปทรง การแสดงความคิดเห็น อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น 
การใช้เหตุผล เส้นสีรูปร่าง รูปทรงพ้ืนผิวและพ้ืนที่ว่าง การใช้วัสดุอุปกรณ์ การจัดระยะความลึกน้ าหนักและ
แสงเงาในภาพ การวาดภาพระบายสี  การถ่ายทอดความรู้สึก  การเลือกใช้วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์  งาน
ทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ การแก้ปัญหา ประเภทของเครื่องดนตรี การเคลื่อนที่ขึ้นลง   
การอ่าน เขียนโน้ตดนตรี การร้องเพลง การใช้และเก็บเครื่องดนตรี การสื่อเรื่องราว ดนตรีและเพลงท้องถิ่น   
ความส าคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี การสื่อความหมาย การถ่ายทอดเรื่องราว การ
เคลื่อนไหวในจังหวะต่างๆ การตัดสินใจ  การแสดงโดยเน้นจุดส าคัญของเรื่อง ความเป็นมาของนาฏศิลป์ การ
รักษาและสืบทอด การแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์  ความส าคัญของการแสดง
นาฏศิลป์                                                                              

โดยใช้ทักษะทางศิลปะ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เปรียบเทียบรูปลักษณะของ รูปร่าง  รูปทรงต่างๆ         
ฟัง อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ ทักษะด้านการสร้างสรรค์  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและเย็น 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์  จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ บอกปัญหาของสิ่งต่างๆ  มีทักษะพ้ืนฐานใน
การใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ จ าแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็น มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพ ระบายสีต่างๆ ทักษะด้านการสร้างสรรค์ บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น
เรื่องการจัดระยะความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 
เรื่องราวรอบตัว เปรียบเทียบเชื่อมโยงความคิด ความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ เลือกใช้วรรณะสีเพ่ือ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์  บรรยายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  บอกประโยคเพลงอย่างง่ายพบ กระบวนการแก้ปัญหา  จ าแนกประเภท
ของเครื่องดนตรีที่พบเห็น   ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น ลงง่ายๆของท านองรูปแบบจังหวะ อ่าน เขียนโน้ต
ดนตรีไทยและสากล  Reading(อ่านออก ) ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง   ใช้และเก็บเครื่อง
ดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ ในการสื่อเรื่องราว  บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์
ของวิถีชีวิตไทย  ระบุความส าคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี โดยใช้ทักษะคิดวิจารณญาณ   
ระบุทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ ใช้สื่อความหมาย ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการ
ละครง่ายๆ  เล่าข่าวหรือเหตุการณ์ที่พบ แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่างๆ ตามความคิดของตน  แสดง
นาฏศิลป์เป็นคู่และหมู ่ จินตนาการจากเรื่องราวรอบตัว  เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดส าคัญ  อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  ระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์   เปรียบเทียบการ
แสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืน  อธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์                                                                                                                                        
 เพ่ือสามารถบอกความรู้สึกในการรับรู้ความงามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุ
ทางทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน น าเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ม 
อภิปราย เปรียบเทียบผลงานดนตรี  นาฏศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สืบทอดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
  ศ. 1.1     ป.4/1 -  ป.4/9 
  ศ. 1.2     ป.4/1 – ป.4/2 
  ศ. 2.1     ป.4/1 – ป.4/7 
  ศ. 2.2     ป.4/1 - ป.4/2 
  ศ. 3.1     ป.4/1 - ป.4/5   
  ศ. 3.2     ป.4/1 - ป.4/4     
รวม  29  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ 7 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-Order Thinking Skills and  Innovation)   

สมรรถนะย่อยท่ี  7.1, 7.2, 7.3, 7.5 
สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication)    

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1 
 
รวมทั้งหมด 29 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



๙๐ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ15101  ศิลปะ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                       เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

ศึกษาปรากฏในสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จังหวะต าแหน่งของสิ่งต่างๆ   ความ
แตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์  การวาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสงเงาน้ าหนักและวรรณะสี การสร้างสรรค์
งานปั้น  การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ  การจัดองค์ประกอบศิลป์  ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์  
ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  การสื่ออารมณ์  
ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรี  โน้ตดนตรีไทย  เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและท านอง เพลงไทย
สากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถาม ตอบ  การแสดงออกตามจินตนาการ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับประเพณี  คุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน  องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบ
เพลง  การสื่อความหมายและการแสดงออก  การเขียน เค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ การแสดงนาฏศิลป์  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง  การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย  การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 

ใช้ทักษะทางศิลปะ เลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ในการบรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหน่งของสิ่ง
ต่างๆที่ปรากฏ  ฟัง อ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์
ด้วยวัสดุ อุปกรณ์  เชื่อมโยงความสัมพันธ์   ทักษะด้านการสร้างสรรค์ วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา
น้ าหนักและวรรณะสี เขียนได้ (Writing) สร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอด 
มีจินตนาการ  สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพโดยเน้นการจัดวางต าแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้  
ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ ทักษะในการแก้ปัญหา  บรรยาย
ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ จ าแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบของงานทัศนศิลป์อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม  ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลง
ที่ใช้สื่ออารมณ์ จ าแนกลักษณะของเสียง ขับร้องและเครื่องดนตรี  อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ๕ 
ระดับเสียง Reading(อ่านออก) ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและท านอง แสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ   ร้อง
เพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถาม 
ตอบ  ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรม ในการแสดงออกตาม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรม อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน   บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์  บอกหรือ
ระบุสาเหตุของปัญหา  ทักษะคิดวิจารณญาณ  แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน 
แสดงนาฏศิลป์โดยเน้นการใช้ ภาษาท่าและนาฏศิลป์ในการสื่อความหมายและการแสดงออก มีส่วนร่วมใน
กลุ่มกับการเขียน เค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้นๆ น าเสนอในข้อมูล  ทักษะด้านความร่วมมือ เปรียบเทียบ
การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้านที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประเพณี                                                                                                                                     

เพ่ือน าความรู้และหลักการทางด้านนาฏศิลป์มาใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆและ
ชีวิตประจ าวันสัมพันธ์กับการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและสากล  

 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

 

 
รหัสตัวชี้วัด 
  ศ. 1.1     ป.5/1 -  ป.5/7 
 ศ. 1.2     ป.5/1 – ป.5/2 
  ศ. 2.1     ป.5/1 – ป.5/7 
  ศ. 2.2     ป.5/1 - ป.5/2 
  ศ. 3.1     ป.5/1 - ป.5/6   
 ศ. 3.2     ป.5/1 - ป.5/2     
รวม  26  ตัวช้ีวัด 
 
สมรรถนะหลักที่ 7   ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-Order Thinking Skills and  Innovation)  

สมรรถนะย่อยท่ี  7.1, 7.2, 7.3, 7.5 
สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication)    

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1 
 
รวมทั้งหมด  26 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



๙๒ 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ16101  ศิลปะ                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                      เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

ศึกษางานทัศนศิลป์ สื่อความคิด การถ่ายทอดความคิดและอารมณ์  หลักการจัดขนาดสัดส่วน  
รูปแบบ ๒ มิติ เป็น๓ มิติ หลักการเพ่ิมและลด หลักการจัดขนาด สัดส่วน และความสมดุล  การถ่ายทอด
ความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์  อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนา  
อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรี  บทบาทหน้าที่เครื่องดนตรี  โน้ตไทย และโน้ตสากล 
การใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การแสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรี  การ
ประสานเสียงและคุณภาพเสียง การสร้างองค์ความรู้  เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  ดนตรีที่มา
จากยุคสมัยที่ต่างกัน  อิทธิพลของวัฒนธรรม การเคลื่อนไหว การจินตนาการ การแสดงนาฏศิลป์และละคร
ง่ายๆ การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิต  ความส าคัญต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงนาฏศิลป์และการละคร 

ใช้ทักษะทางศิลปะ ระบุสีคู่ตรงข้ามและอภิปราย เกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิด
และอารมณ์บอกหรือระบุสาเหตุของปัญหา อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วน ความสมดุล จ าแนกข้อเท็จจริง
และความคิดเห็น  สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น๓ มิติโดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนัก  
ทักษะด้านการสร้างสรรค์  สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลัก การเพ่ิมและลด  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการของรูปและพ้ืนที่ว่าง  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้ สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาด สัดส่วน และ
ความสมดุล  สร้างงานทัศนศิลป์เพ่ือถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ  มีจินตนาการ
จากเรื่องราวรอบตัว  บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ  ฟัง/อ่าน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระบุสาเหตุของปัญหา บรรยายเพลงที่ฟัง ทักษะคิดวิจารณญาณ จ าแนกประเภท
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ  อ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากลท านองง่าย ๆ  
Reading อ่านออก  ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับท านองจังหวะ การประสานเสียงและคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง  อธิบายเรื่องราวของดนตรี
ไทยในประวัติศาสตร์ จ าแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีใน
ท้องถิ่น  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว และการแสดง โดยเน้น การถ่ายทอดลีลา หรืออารมณ์ ออกแบบเครื่อง
แต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดง ระบุสาเหตุของปัญหา แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย บรรยาย
ความรู้สึกของตนเอง ที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ ทักษะด้านการสื่อสาร  แสดงความ
คิดเห็นในการชมการแสดง  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิต  
อธิบายสิ่งที่มีความส าคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร  ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชม
การแสดงนาฏศิลป์และการละคร     

เพ่ือถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความมีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน ศิลปะ  ดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
และประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  
 
 



๙๓ 

 

 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ศ. 1.1     ป.6/1 -  ป.6/7 
  ศ. 1.2     ป.6/1 – ป.6/3 
  ศ. 2.1     ป.6/1 – ป.6/6 
  ศ. 2.2     ป.6/1 - ป.6/3 
  ศ. 3.1     ป.6/1 - ป.6/6   
  ศ. 3.2     ป.6/1 - ป.6/2     
รวม  27  ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่ 7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-Order Thinking Skills and  Innovation)   

สมรรถนะย่อยท่ี  7.1, 7.2, 7.5 
สมรรถนะรองที่ 4  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication)    

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1, 4.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

 

  ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ง11101  การงานอาชีพ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                      เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

 รู้หน้าที่ในการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง มีการก าหนดเป้าหมาย การท างาน รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือง่ายๆในการท างาน มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ การเข้าใจว่าสังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ 
ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน เข้าใจสังคม วัฒนธรรม การได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน การเข้าใจถึงความแตกต่างของ
บริบทของท าเลที่ตั้งของแต่ละประเทศ ที่มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน 
รวมทั้งการตระหนักถึงความส าคัญของการหมุนเวียนทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่างๆ การ
เข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยี และการบริการ ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชากร ความม่ันคงทางสังคมและการเมือง  

บอกวิธีการท างาน ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติอย่างปลอดภัย และเลือกอาชีพ
ที่ตนเองสนใจตามความต้องการ 

มุ่งม่ันในการท างาน มีความรับผิดชอบ รวมทั้งการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความเท่าเทียมและความ
ยุติธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อทางเลือก ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม 

รหัสตัวช้ีวัด   
 ง 1.1  ป.1/1, ป.1/1,  ป.1/3      
รวม 3 ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะหลักที่  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ(Career Skills and Entrepreneurship) 

 สมรรถนะย่อยท่ี : 6.1, 6.2        
สมรรถนะรองท่ี 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที่ : 4.1        

ผลการเรียนรู้อาเซียน   6  ผลการเรียนรู้ 
1. การเข้าใจว่าสังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
2. การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริบทของท าเลที่ตั้งของแต่ละประเทศว่ามีอิทธิพลต่อ
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน 
3. การตระหนักว่ามีการหมุนเวียนทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่าง ๆ จากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
4. เทคโนโลยี และการบริการ ส่งผลกระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร 
รวมถึงความมั่นคงทางสังคมและการเมือง 
5. การสร้างจิตส านึกเก่ียวกับความเท่าเทียม และความยุติธรรม เพ่ือส่งผลกระทบต่อทางเลือกของ
ประชาชน และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 3 สมรรถนะย่อย / 5 ผลการเรียนรู้อาเซียน 

 

 
 



๙๕ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง12101  การงานอาชีพ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                      เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

     สามารถก าหนดเป้าหมายในการท างานให้ส าเร็จ  และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ การเข้าใจว่า
สังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าใจสังคม วัฒนธรรม การได้รับอิทธิพลซึ่งกัน
และกัน การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริบทของท าเลที่ตั้ งของแต่ละประเทศ ที่ มีอิทธิพลต่อ
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน รวมทั้งการตระหนักถึงความส าคัญของการหมุนเวียน
ทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่างๆ การเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยี และการบริการ ที่ส่งผล
กระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชากร ความม่ันคงทางสังคมและการเมือง 
 บอกวิธีการและประโยชน์การท างาน ในด้านทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสม มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และสามารถท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจสามารถใช้ ทักษะด้านความร่วมมือ
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 

มีลักษณะนิสัยมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจท างาน ความประหยัด ความรับผิดชอบ การสร้าง
จิตส านึกเกี่ยวกับความเท่าเทียมและความยุติธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อทางเลือก ความรับผิดชอบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3   
รวม 4  ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลักที่  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ(Career Skills and Entrepreneurship) 

 สมรรถนะย่อยท่ี : 6.1, 6.2        
สมรรถนะรองท่ี 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที่ : 4.2        

ผลการเรียนรู้อาเซียน   6  ผลการเรียนรู้ 
1. การเข้าใจว่าสังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
2. การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริบทของท าเลที่ตั้งของแต่ละประเทศว่ามีอิทธิพลต่อ
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน 
3. การตระหนักว่ามีการหมุนเวียนทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่าง ๆ จากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
4. เทคโนโลยี และการบริการ ส่งผลกระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร 
รวมถึงความมั่นคงทางสังคมและการเมือง 
5. การสร้างจิตส านึกเก่ียวกับความเท่าเทียม และความยุติธรรม เพ่ือส่งผลกระทบต่อทางเลือกของ
ประชาชน และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 3 สมรรถนะย่อย / 5 ผลการเรียนรู้อาเซียน 



๙๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง13101  การงานอาชีพ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                      เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

รู้ประโยชน์การท างาน รู้ความต้องการและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก รู้จักความหมายและค่า
ของเงิน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน มีความรู้สู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
และเข้าใจว่าสังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันมีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าใจสังคม วัฒนธรรม การได้รับอิทธิพล
ซึ่งกันและกัน การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริบทของท าเลที่ตั้งของแต่ละประ เทศ ที่มีอิทธิพลต่อ
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน รวมทั้งการตระหนักถึงความส าคัญของการหมุนเวียน
ทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่างๆ การเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยี และการบริการ ที่ส่งผล
กระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชากร ความม่ันคงทางสังคมและการเมือง 
 อธิบายวิธีการท างานเกี่ยวกับครอบครัวเพ่ือช่วยเหลือตนเอง และส่วนรวม  โดยการเขียน writing  
และเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจตามความต้องการ โดยใช้ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ทักษะการวางแผนพ้ืนฐานด้านการเงิน และท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ 

ใฝ่เรียนรู้  มีความสามัคคีมุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ  ความรอบคอบและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความเท่าเทียมและความยุติธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อทางเลือก 
ความรับผิดชอบท่ีมีต่อตนเองและสังคม  

รหัสตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3  

รวม  3  ตัวชี้วัด 

สมรรถนะหลักที่  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ(Career Skills and Entrepreneurship) 
 สมรรถนะย่อยท่ี : 6.2, 6.3           

สมรรถนะรองท่ี 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 
สมรรถนะย่อยที่ : 4.5        

ผลการเรียนรู้อาเซียน   6  ผลการเรียนรู้ 
1. การเข้าใจว่าสังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
2. การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริบทของท าเลที่ตั้งของแต่ละประเทศว่ามีอิทธิพลต่อ
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน 
3. การตระหนักว่ามีการหมุนเวียนทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่าง ๆ จากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
4. เทคโนโลยี และการบริการ ส่งผลกระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร 
รวมถึงความมั่นคงทางสังคมและการเมือง 
5. การสร้างจิตส านึกเก่ียวกับความเท่าเทียม และความยุติธรรม เพ่ือส่งผลกระทบต่อทางเลือกของ
ประชาชน และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง และสังคม 

รวมทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 3 สมรรถนะย่อย / 5 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 

 



๙๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหสัวิชา ง14101  การงานอาชีพ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                     เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

รู้หลักการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความรู้เกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากร มีความรู้วางแผน การผลิต การจัดการ ทรัพยากร และการเงิน 
ความหมายและความส าคัญของอาชีพรวมทั้งมีความรู้สามรถก าหนดเป้าหมาย วางแผนการท างาน 

อธิบายเหตุผลในการท างาน ปฏิบัติตามขั้นตอน ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน และท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สามารถบอกทักษะพ้ืนฐานของผู้ประกอบการที่ดีการเข้าใจว่า
สังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าใจสังคม วัฒนธรรม การได้รับอิทธิพลซึ่งกัน
และกัน การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริบทของท าเลที่ตั้ งของแต่ละประเทศ ที่ มีอิทธิพลต่อ
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน รวมทั้งการตระหนักถึงความส าคัญของการหมุนเวียน
ทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่างๆ การเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยี และการบริการ ที่ส่งผล
กระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชากร ความม่ันคงทางสังคมและการเมือง 
 ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รับผิดชอบในการท างาน ความซื่อสัตย์ ความประหยัดและคุ้มค่า รู้จัก
ความเท่าเทียมและความยุติธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อทางเลือก ที่มีต่อตนเองและสังคม 

รหัสตัวช้ีวัด    
 ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/3      
 ง 2.1 ป.4/1 

รวม  5  ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลักที่  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ(Career Skills and Entrepreneurship) 

 สมรรถนะย่อยท่ี : 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6       
สมรรถนะรองท่ี 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที่ : 4.4, 4.5        

ผลการเรียนรู้อาเซียน   6  ผลการเรียนรู้ 
1. การเข้าใจว่าสังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
2. การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริบทของท าเลที่ตั้งของแต่ละประเทศว่ามีอิทธิพลต่อ
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน 
3. การตระหนักว่ามีการหมุนเวียนทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่าง ๆ จากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
4. เทคโนโลยี และการบริการ ส่งผลกระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร 
รวมถึงความมั่นคงทางสังคมและการเมือง 
5. การสร้างจิตส านึกเก่ียวกับความเท่าเทียม และความยุติธรรม เพ่ือส่งผลกระทบต่อทางเลือกของ
ประชาชน และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 7 สมรรถนะย่อย / 5 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 



๙๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง15101  การงานอาชีพ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                     เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

มีการก าหนดเป้าหมาย และความส าคัญของงานได้  มีทักษะการจัดการในการท างาน มีความคิด
สร้างสรรคใ์นการท างานรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พลังงาน ทรัพยากร มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานของ
ผู้ประกอบการที่ดี ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ วิเคราะห์ตนเอง และระบุความแตกต่างของอาชีพมีความรู้ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์การเข้าใจว่าสังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าใจสังคม วัฒนธรรม 
การได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริบทของท าเลที่ตั้งของแต่ละประเทศ ที่มี
อิทธิพลต่อประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน รวมทั้งการตระหนักถึงความส าคัญของการ
หมุนเวียนทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่างๆ การเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยี และการบริการ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร ความม่ันคงทางสังคมและ
การเมือง  

อธิบายเหตุผลการท างานขั้นตอน กระบวนการท างานวางแผน ใช้ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับ
สมาชิกในครอบครัว การผลิต การจัดการ ทรัพยากร และการเงิน ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวกับอาชีพต่างๆในชุมชนและ ตั้งเป้าหมายในการท างาน ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
โดยใช้ทักษะการเขียน 
 มีความรอบคอบ มุ่งม่ันในการท างาน มารยาทในการท างาน ตั้งใจท างาน และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างเท่าเทียมและความยุติธรรมที่ส่งผลกระทบต่อทางเลือกความรับผิดชอบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

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

รวม  6 ตัวชี้วัด   
สมรรถนะหลักที่  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ(Career Skills and Entrepreneurship) 

 สมรรถนะย่อยท่ี : 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7        
สมรรถนะรองท่ี 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที่ : 4.6, 4.8 

ผลการเรียนรู้อาเซียน   6  ผลการเรียนรู้ 
1. การเขา้ใจว่าสังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
2. การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริบทของท าเลที่ตั้งของแต่ละประเทศว่ามีอิทธิพลต่อ
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน 
3. การตระหนักว่ามีการหมุนเวียนทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่าง ๆ จากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
4. เทคโนโลยี และการบริการ ส่งผลกระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร 
รวมถึงความมั่นคงทางสังคมและการเมือง 
5. การสร้างจิตส านึกเก่ียวกับความเท่าเทียม และความยุติธรรม เพ่ือส่งผลกระทบต่อทางเลือกของ
ประชาชน และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง และสังคม 

รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 8 สมรรถนะย่อย / 5 ผลการเรียนรู้อาเซียน 



๙๙ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง16101  การงานอาชีพ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                     เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

มีความรู้ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ - มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานของผู้ประกอบการที่ดี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนในการเลือกอาชีพ วิเคราะห์ตนเอง  อาชีพที่สนใจและ มีความรู้ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ การเข้าใจว่าสังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าใจสังคม วัฒนธรรม 
การได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริบทของท าเลที่ตั้งของแต่ละประเทศ ที่มี
อิทธิพลต่อประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน รวมทั้งการตระหนักถึงความส าคัญของการ
หมุนเวียนทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่างๆ การเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยี และการบริการ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร ความม่ันคงทางสังคมและ
การเมือง 

อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน การแสดงความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างาน การใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานร่วมกันโดยการวางแผน 
การผลิต การจัดการ ทรัพยากร และการเงิน ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น าปฏิบัติ
ตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อ่ืน การปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้ส ารวจตนเอง การตั้งเป้าหมายในการท างาน โดยระบุความรู้  ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับ
อาชีพที่สนใจ 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานมีความรับผิดชอบ มารยาทในการท างาน ด้วยความตั้งใจ การสร้าง
จิตส านึกเกี่ยวกับความเท่าเทียมและความยุติธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อทางเลือก ความรับผิดชอบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม  

รหัสตัวช้ีวัด    
 ง 1.1  ป.6/1  , ป.6/2 ,  ป.6/3       
 ง 2.1    ป.6/1 , ป.6/2   

รวม  5  ตัวชี้วัด  

สมรรถนะหลักที่  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ(Career Skills and Entrepreneurship) 
 สมรรถนะย่อยท่ี : 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7        

สมรรถนะรองท่ี 4 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 
สมรรถนะย่อยที่ : 4.7    

สมรรถนะรองท่ี 5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน(Life Skills and Personal Growth) 
           สมรรถนะย่อยท่ี : 5.6 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

 

ผลการเรียนรู้อาเซียน   6  ผลการเรียนรู้ 
1. การเข้าใจว่าสังคม  วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
2. การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริบทของท าเลที่ตั้งของแต่ละประเทศว่ามีอิทธิพลต่อ
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน 
3. การตระหนักว่ามีการหมุนเวียนทรัพยากร สินค้า เงินตรา และการบริการต่าง ๆ จากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
4. เทคโนโลยี และการบริการ ส่งผลกระทบต่อการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร 
รวมถึงความมั่นคงทางสังคมและการเมือง 
5. การสร้างจิตส านึกเก่ียวกับความเท่าเทียม และความยุติธรรม เพ่ือส่งผลกระทบต่อทางเลือกของ
ประชาชน และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง และสังคม 

 
รวมทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะรอง 7 สมรรถนะย่อย / 5 ผลการเรียนรู้อาเซียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๑ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ11101  ภาษาอังกฤษ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                    เวลาเรียน  120 ชั่วโมง 

 เข้าใจค าสั่ง ค า วลีและประโยคสั้นๆ หรือค าสั่ง ค า กลุ่มค า ในสถานการณท์ี่คุ้นเคย ตามหลักการอ่าน 
การสะกดค า รู้ความหมายค าศัพท์ ส านวนพ้ืนฐานเกี่ยวกับครอบครัวและสิ่งต่างๆ รอบตัว  เข้าใจเรื่องใกล้ตัว 
ส านวนง่ายๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง รู้ประโยคพ้ืนฐาน  สถานการณ์วัฒนธรรม (วันส าคัญ) และระบุ
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย และรูปภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ  
 การปฏิบัติตามค าสั่ง การพูด การอ่านออกเสียง  Reading การสะกดค า เลือกภาพ ทักษะคิด
วิจารณญาณ การฟัง การฟัง  การพูด  ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้  การเขียน Writing ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การดูการน าไปใช้  ประชาชนสามารถท างานร่วมกัน
โดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่าง
มากมาย มีกลุ่มภาษาหลากหลายในอาเซียน เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน
เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 

ระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มารยาทในการพูด การรู้จักกาลเทศะ ใฝ่เรียนรู้ การให้ความร่วมมือ ความ
เพียร ใฝ่เรียนรู้ เชื่อมั่นตนเอง ความรอบคอบ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยสร้างงานวรรณกรรม บท
กวีสามารถสื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ป.๑/๑  ,ป.๑/๒  ,ป.๑/๓  ,ป.๑/๔    ต ๑.๒ ป.๑/๑ ,ป.๑/๒  ,ป.๑/๓  ,ป.๑/๔   

  ต ๑.๓ ป.๑/๑        ต ๒.๑ ป.๑/๑  ,ป.๑/๒  ,ป.๑/๓    
ต  ๒.๒ ป.๑/๑       ต ๓.๑ ป.๑/๑    
ต ๔.๑ ป.๑/๑       ต ๔.๒ ป.๑/๑  

รวม ๑๖  ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔ 
สมรรถนะรองที่ ๑   การเรียนรู้ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language Competency) 

สมรรถนะย่อยท่ี  1.1  
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 ๑.ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา 

๒. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
๓. มีกลุ่มภาษาหลากหลายในอาเซียน 
๔. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
๕. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
๖. เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยสร้างงานวรรณกรรม 
๗. บทกวีสามารถสื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 

 
รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย / 7 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 



๑๐๒ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ12101  ภาษาอังกฤษ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                    เวลาเรียน  120 ชั่วโมง 

เข้าใจค าสั่งส านวนง่ายๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง สะกดค า เข้าใจค า  วลีและประโยค ค าสั่งใน
สถานการณ์ที่คุ้นเคย รู้ความหมายของค า กลุ่มค า  ประโยค เข้าใจบทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบเป็นค า
สั้นๆส านวนง่ายๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองครอบครัวและสิ่งต่างๆ รอบตัว และประโยคพ้ืนฐาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองเรื่องใกล้ตัว รู้ท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาพร้อมความหมายค าศัพท์ เกี่ยวกับเทศกาล
ส าคัญของเจ้าของภาษา ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค าศัพท์ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในรูปแบบรูปภาพสัญลักษณ์  เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับภูมิภาคเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยสร้างงานวรรณกรรมมีกลุ่มภาษาหลากหลายใน
อาเซียน เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 

การปฏิบัติตามค าสั่ง การพูด  การอ่านออกเสียง Reading การพูดทักษะด้านการสื่อสาร การเขียน 
(Writing) ทักษะคิดวิจารณญาณทักษะการเรียนรู้การฟัง  ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการน าไปใช้  
 มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความตั้งใจจนเกิดความเพียร มารยาทในการพูด การรู้จักกาลเทศะ การให้
ความร่วมมือ ความรอบคอบและเชื่อม่ันตนเอง  
รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑ ป.๒/๑  ,ป.๒/๒ ,ป.๒/๓  ,ป.๒/๔    ต ๑.๒ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒ ,ป.๒/๓  ,ป.๒/๔    
ต ๑.๓ ป.๒/๑        ต ๒.๑ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒ ,ป.๒/๓   
ต  ๒.๒ ป.๒/๑              ต ๓.๑ ป.๒/๑   
ต ๔.๑ ป.๒/๑                ต ๔.๒ ป.๒/๑ 

รวม ๑๖  ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔ 
สมรรถนะรองที่ ๑   การเรียนรู้ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language Competency) 

สมรรถนะย่อยท่ี  1.1  
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 ๑.ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา 
๒. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
๓. มีกลุ่มภาษาหลากหลายในอาเซียน 
๔. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
๕. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
๖. เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยสร้างงานวรรณกรรม 
๗. บทกวีสามารถสื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
 

รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย / 7 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 



๑๐๓ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ13101  ภาษาอังกฤษ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                    เวลาเรียน  120 ชั่วโมง 

เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ส านวนง่ายๆ  หลักการอ่าน การสะกดค า บทพูดเข้าจังหวะ (chant) ที่เป็นค า  
วลีและประโยคสั้นๆ ค าสั่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคย ภาพสัญลักษณ์ บทสนทนา นิทานง่ายๆ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเพ่ือน ประโยคพ้ืนฐาน กิจกรรม สิ่งต่างๆใกล้ตัวค าศัพท์บอกความรู้สึก สี ตัวเลขพ้ืนฐาน สิ่งของ
พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน หลักการพูดการเขียน รู้หมวดหมู่ค า ประเภทของบุคคล สัตว์ สิ่งของ  บอกค าศัพท์
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค าศัพท์ในห้องเรียน และเรื่องราวต่างๆ 

การปฏิบัติตามค าสั่ง การฟัง การอ่านออกเสียง Reading การพูด ทักษะด้านการสื่อสาร การเขียน 
writing การพูดทักษะด้านการสื่อสาร)การเขียน การจัดหมวดหมู่ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
พูดการสื่อสาร  ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า การคิดวิเคราะห์ทักษะด้านความ
เข้าใจความต่างวัฒนธรรม การคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านการสื่อสารทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการอ่านรู้เรื่อง ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เทศกาล/วันส าคัญ/
งานฉลอง  ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมายสามารถ
ท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา มีกลุ่มภาษาหลากหลายในอาเซียนเราสามารถจัดกลุ่ม
ภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 

   เข้าร่วมกิจกรรมมีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความตั้งใจจนเกิดความเพียร มารยาทในการพูด การ
รู้จักกาลเทศะ การให้ความร่วมมือ ความรอบคอบและเชื่อมั่นตนเอง ตามเรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพล
ต่ออัตลักษณ์ของประชาชน  เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยสร้างงานวรรณกรรม และบทกวีสามารถ
สื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑ ป.๓/๑  ,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ ,ป.๓/๔   ต ๑.๒ ป.๓/๑ ,ป.๓/๒  ,ป.๓/๓ ,ป.๓/๔  ,ป.๓/๕  
ต ๑.๓ ป.๓/๑  ,ป.๓/๒     ต ๒.๑ ป.๓/๑  ,ป.๓/๒  ,ป.๓/๓    
ต  ๒.๒ ป.๓/๑      ต ๓.๑ ป.๓/๑   
ต ๔.๑ ป.๓/๑      ต ๔.๒ ป.๓/๑  

รวม  ๑๘  ตัวช้ีวัด(ตามหลักสูตรแกนกลาง) 
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔, 4.5 
สมรรถนะรองที่ ๑   การเรียนรู้ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language Competency) 

สมรรถนะย่อยท่ี  1.1  
ผลการเรียนรู้อาเซียน ๗  ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา 

๒. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
๓. มีกลุ่มภาษาหลากหลายในอาเซียน 
๔. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
๕. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่างๆได้หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
๖. เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยสร้างงานวรรณกรรม 
๗. บทกวีสามารถสื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 

รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย / 7 ผลการเรียนรู้อาเซียน 



๑๐๔ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ14101  ภาษาอังกฤษ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                    เวลาเรียน  80 ชั่วโมง 

เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้องค าแนะน า (instructions) ง่ายๆ ส านวนในชีวิตประจ าวัน  หลักการอ่าน การ
สะกดค า รู้ประโยค ข้อความ (chant) บทพูดเข้าจังหวะ รู้ความหมายค าศัพท์ ข้อความ  ส านวนพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับครอบครัวและสิ่งต่างๆรอบตัว หลักการอ่าน จับใจความส าคัญ ของวลี ประโยค  บทสนทนา นิทาน 
เข้าใจภาษาพูด บทสนทนาระหว่างบุคคล และค าขออนุญาตง่ายๆ  หลักการบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับ บุคคล 
สิ่งของ สถานที่ ค ากริยา ค าคุณศัพท์  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งของที่พบบ่อย และสถานที่ต่างๆ เรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว กิจวัตรประจ าวัน ส านวนในชีวิตประจ าวัน หลักการอ่านจับใจความส าคัญ เทศกาล/วันส าคัญ/ 
งานฉลอง บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค าวลี  วลีโดด  กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง  ตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนหลักการอ่าน
จับใจความส าคัญ วิธีการสืบค้นข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา มีกลุ่มภาษา
หลากหลายในอาเซียนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษาแลกเปลี่ยนเราสามารถจัด
กลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธี ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาคการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ สามารถเปิช่อง
ทางสู่การสร้างเพื่อนใหม่ 

ปฏิบัติตามค าสั่ง การพูด การฟัง การอ่าน ทักษะการเรียนรู้ การอ่านออกเสียง Reading การสะกด
ค า การพูดทักษะด้านการสื่อสาร ตอบค าถาม  การเขียน writing  การอ่านรู้เรื่อง (Reading) ท าท่าประกอบ
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม เรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณี และวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์
ของประชาชนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ช่วยสร้างงานวรรณกรรม ด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรม ทักษะด้านการสื่อสารทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการ และ
การรู้เท่าทันสื่อ การรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี  
 มีระเบียบวินัย มีมารยาท ใฝ่เรียนรู้ มารยาทการอ่าน มีมารยาทการฟัง ความรับผิดชอบการมีเหตุผล 
การรู้จักกาลเทศะ ความรอบคอบใฝ่เรียนรู้ มารยาทการสนทนา ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง การให้ความ
ร่วมมือ 
 รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑ ป.๔/๑  ,ป.๔/๒  ,ป.๔/๓  ,ป.๔/๔   
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒  ,ป.๔/๓  ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓   
ต ๒.๑ ป.๔/๑  ,ป.๔/๒  ,ป.๔/๓    
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒        
ต ๓.๑ ป.๔/๑    
ต ๔.๑ ป.๔/๑ 
ต ๔.๒ ป.๔/๑   

รวม  ๒๐  ตัวช้ีวัด  
 



๑๐๕ 

 

 

 
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๔, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 
สมรรถนะรองที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy : 
MIDL) 

สมรรถนะย่อยท่ี  8.1  
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา 

๒. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
๓. มีกลุ่มภาษาหลากหลายในอาเซียน 
๔. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
๕. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธี ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
๖. เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั่วโลก ช่วยสร้างงานวรรณกรรม 
๗. การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ สามารถเปิดช่องทางสู่การสร้างเพ่ือนใหม่ 

 
รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 8 สมรรถนะย่อย / 7 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๐๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ15101  ภาษาอังกฤษ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                    เวลาเรียน  80 ชั่วโมง 
  

เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า (instructions) ง่ายๆ เข้าใจส านวนในชีวิตประจ าวัน หลักการอ่าน 
การสะกดค ารู้ประโยค ข้อความ (chant) บทพูดเข้าจังหวะ วลี  วลีโดด ประโยค ระบุภาพวาด สัญลักษณ์ 
หรือเครื่องหมาย จับใจความส าคัญของวลี ประโยค  บทสนทนา นิทาน  มีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ระหว่าง
บุคคล ค ากริยา ค าคุณศัพท์ สิ่งของ  ค าขออนุญาต สถานการณ์ง่ายๆ  เข้าใจความหมายค า วลี ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือน ครอบครัว เรื่องใกล้ตัว ข้อมูลส่วนบุคคล กิจวัตรประจ าวัน วลีพ้ืนฐานหรือกลุ่มค า ส านวน 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เทศกาล/วันส าคัญ/ งานฉลอง บอกความแตกต่างของเครื่องหมายวรรคตอน  
และการล าดับค า (order) ตามโครงสร้างประโยค ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง  ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ รวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน  สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ส านวนใน
ชีวิตประจ าวันและวิธีการสืบค้นข้อมูล เรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณี และวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัต
ลักษณ์ของประชาชนเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก ช่วยสร้างงานวรรณกรรม 
  ปฏิบัติตามค าสั่ง การพูด การฟัง การอ่าน ทักษะการเรียนรู้ การอ่านออกเสียง Reading การสะกด
ค า การพูดทักษะด้านการสื่อสาร ตอบค าถาม  การเขียน writing  การอ่านรู้เรื่อง (Reading) ท าท่าประกอบ
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม เรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณี และวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์
ของประชาชนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ช่วยสร้างงานวรรณกรรม ด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรม ทักษะด้านการสื่อสารทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการ และ
การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี  
 มีระเบียบวินัย มีมารยาท ใฝ่เรียนรู้ มารยาทการอ่าน มีมารยาทการฟัง ความรับผิดชอบการมีเหตุผล 
การรู้จักกาลเทศะ ความรอบคอบใฝ่เรียนรู้ มารยาทการสนทนา ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง การให้ความ
ร่วมมือ 
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   

รวม ๒๐  ตัวช้ีวัด  
 

 
 



๑๐๗ 

 

 

 
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔, ๔.๕, ๔.๖, ๔.๗, ๔.๘ 
สมรรถนะรองที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy : 
MIDL) 

สมรรถนะย่อยท่ี  8.1  
ผลการเรียนรู้อาเซียน  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา 

๒. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
๓. มีกลุ่มภาษาหลากหลายในอาเซียน 
๔. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
๕. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธี ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
๖. เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั่วโลก ช่วยสร้างงานวรรณกรรม 
๗. การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ สามารถเปิดช่องทางสู่การสร้างเพ่ือนใหม่ 
 

รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 9 สมรรถนะย่อย / 7 ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ16101  ภาษาอังกฤษ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                    เวลาเรียน  80 ชั่วโมง 
 

เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า (instructions) ง่ายๆเข้าใจส านวนในชีวิตประจ าวัน หลักการอ่าน 
การสะกดค า ประโยค ข้อความ บทพูดเข้าจังหวะ (chant) นิทาน บทกลอนสั้น ระบุภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตาม หลักการอ่าน การจับใจความส าคัญของ ประโยค บทสนทนา นิทาน  มีความรู้เกี่ยวกับ
บุคคล ค ากริยา ค าคุณศัพท์ สิ่งของ  ค าขออนุญาต ค าแนะน า ส านวน  วลี  วลีโดด ประโยค ค าศัพท์ 
สถานการณ์ง่ายๆ  เข้าใจความหมายค า วลี ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว เรื่องใกล้ตัว ส านวนใน
ชีวิตประจ าวัน ค ากริยาพ้ืนฐาน  ค าคุณศัพท์ กิจวัตรประจ าวัน วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา หลักการอ่านจับ
ใจความส าคัญ เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/ งานฉลอง วลี ประโยคที่ใช้ในการพูดในชีวิตประจ าวัน และ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ความแตกต่างของเครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า 
(order) ตามโครงสร้างประโยค เสียงภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง  ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นโดย
วิธีการสืบค้นข้อมูล มีกลุ่มภาษาหลากหลายในอาเซียนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่อง
ภาษาแลกเปลี่ยนเราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธี ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาคการ
เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ สามารถเปิดช่องทางสู่การสร้างเพื่อนใหม่ 

ปฏิบัติตามค าสั่ง การพูด การฟัง การอ่าน ทักษะการเรียนรู้ การอ่านออกเสียง Reading การสะกด
ค า การพูดทักษะด้านการสื่อสาร ตอบค าถาม  การเขียน writing  การอ่านรู้เรื่อง (Reading) ท าท่าประกอบ
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม เรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณี และวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์
ของประชาชนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ช่วยสร้างงานวรรณกรรม ด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรม ทักษะด้านการสื่อสารทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการ และ
การรู้เท่าทันสื่อ การรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี  
 มีระเบียบวินัย มีมารยาท ใฝ่เรียนรู้ มารยาทการอ่าน มีมารยาทการฟัง ความรับผิดชอบการมีเหตุผล 
การรู้จักกาลเทศะ ความรอบคอบ มีมารยาทในการสนทนา ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง การให้ความ
ร่วมมือ 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑ ป.๖/๑  ,ป.๖/๒  ,ป.๖/๓  ,ป.๖/๔   
ต ๑.๒ ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒  ,ป.๖/๓  ,ป.๖/๔  ,ป.๖/๕   
ต ๑.๓ ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒  ,ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒  ,ป.๖/๓   
ต  ๒.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒               
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑   
ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

รวม  ๒๐  ตัวช้ีวัด  
 



๑๐๙ 

 

 

 
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔, ๔.๕, ๔.๖, ๔.๗, ๔.๘ 
สมรรถนะรองที่ 8   การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy : 
MIDL) 

สมรรถนะย่อยท่ี  8.1 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้นอุปสรรคเรื่องภาษา 

๒. ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
๓. มีกลุ่มภาษาหลากหลายในอาเซียน 
๔. เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของประชาชน 
๕. เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธี ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
๖. เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั่วโลก ช่วยสร้างงานวรรณกรรม 
๗. การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ สามารถเปิดช่องทางสู่การสร้างเพ่ือนใหม่ 

 
รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 9 สมรรถนะย่อย / 7 ผลการเรียนรู้อาเซียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ11201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                    เวลาเรียน  80 ชั่วโมง 
 
 หลักการอ่านและผสมค าแบบโฟนิกส์ (Phonics) ใช้ภาษาง่าย ๆเพ่ือการสนทนาติดต่อ อธิบาย
ค าศัพท์ส านวนเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา การใช้ส านวนง่าย ๆ เกี่ยวกับค าศัพท์อาชีพในท้องถิ่น 
 อ่านและผสมค า(Reading)พร้อมทั้งบอกความหมายของค าศัพท์พบ บ่อย ๆ ส านวนพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ตนเองครอบครัวและสิ่งรอบตัว (ทักษะการสื่อสารสารสนเทศ และรู้ เท้าทันสื่อ)  น าเสนอเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้(ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
พูดโต้ตอบเมื่อคู่สนทนาพูดและใช้ส านวนง่าย ๆ  เพ่ือน าไปประกอบอาชีพโดยการส ารวจอาชีพที่ตนสนใจ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และมีมารยาทในการพูด ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการท างาน และสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้หลักการอ่านและผสมค าแบบโฟนิกส์ (Phonics) 
2. ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ เพ่ือการสนทนาติดต่อและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใกล้ตัว 
3. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
4. เรียนรู้ค าศัพท์อย่างง่าย เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตน 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓ 
สมรรถนะรองที่ 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship  

สมรรถนะย่อยท่ี  6.2, 6.3 
  

รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ12201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                    เวลาเรียน  80 ชั่วโมง 
 
  หลักการอ่านและผสมค าแบบโฟนิกส์ (Phonics) ภาษาง่าย ๆ เพ่ือการสนทนาสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ใกล้ตัว และให้ข้อมูลเกี่ยวกบตนเอง การรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมความต่าง เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว รวมถึงค าศัพท์เก่ียวกับอาชีพในท้องถิ่น  
 การอ่านผสมค า(Reading) พูดบอกความหมายของค าศัพท์ส านวนพ้ืนฐานเกี่ยวกับตนเองครอบครัว
และสิ่งต่าง รอบตัวได้ (ทักษะการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท้าทันสื่อ)  บอกขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดยใช้ค าศัพท์ที่พบบ่อย ๆ ส านวนพ้ืนฐาน (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) พูดโต้ตอบสนทนาโดยใช้ส านวนแบบง่าย ๆเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆในท้องถิ่น 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และมีมารยาทในการพูด ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการท างาน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้หลักการอ่านและผสมค าแบบโฟนิกส์ (Phonics) 
2. ใช้ภาษาง่าย ๆ  เพื่อการสนทนาติดต่อและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ใกล้ตัว 
3. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา น าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจและปฏิบัติได้ 
4. เรียนรู้ค าศัพท์อย่างง่าย เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตน  

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓ 
สมรรถนะรองที่ 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship  

สมรรถนะย่อยท่ี  6.2, 6.3 
  

รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ13201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                    เวลาเรียน  80 ชั่วโมง 
 
  หลักการอ่านและผสมค าแบบโฟนิกส์ (Phonics) ภาษาเพ่ือการสนทนาติดต่อและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดยใช้ค าศัพท์
ที่พบบ่อย ๆ ส านวนพ้ืนฐาน ค าศัพท์เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ส านวนง่าย ๆ ค าศัพท์
เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นของตนและจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ ส านวนง่าย ๆ  
 อ่านผสมค า(Reading) สนทนาโต้ตอบโดยใช้ค าศัพท์ที่พบบ่อย ๆ ส านวนพ้ืนฐานเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัวและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว (ทักษะการสื่อสารและรู้เท้าทันสื่อ)บอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา น าเสนอเกี่ยวกับขนบธรรมประเพณี วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) พูดโต้ตอบสนทนาโดยใช้ส านวนง่าย ๆ
เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นของตน ส ารวจอาชีพที่ตนเองสนใจพร้อมทั้ง น าเสนอเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีมารยาทในการพูด ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน เห็นคุณค่าของ
การสื่อสารและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้หลักการอ่านและผสมค าแบบโฟนิกส์ (Phonics) 
2. ใช้ภาษาง่าย ๆ เพ่ือการสนทนาติดต่อและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
3. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจและปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 
4. เรียนรู้ค าศัพท์ และน าเสนอ เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนและจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้  
 
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ 4.1 4.2 4.3 
สมรรถนะรองที่ 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship  

สมรรถนะย่อยท่ี  6.2, 6.3  
 

รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ14201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                    เวลาเรียน  80 ชั่วโมง 
 
  หลักการใช้สื่อในการแสวงหาความรู้ ค าศัพท์ ใหม่ ๆ จาก คลิป วีดีโอ ภาษาง่าย ๆ เพ่ือสื่อสารและ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้ส านวนที่พบในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของ
ภาษา หลักการอ่านจับใจความส าคัญ ค าศัพท์ เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนโดยใช้ค ากิริยา 
ค าคุณศัพท ์ 
  สืบค้นข้อมูล ค าศัพท์ใหม่ ๆ จาก คลิป วีดีโอ สั้น ๆ(ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าท้น
สื่อ) พูดโต้ตอบโดยใช้ส านวนที่พบในชีวิตประจ าวันเพ่ือสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อ่านจับ
ใจความส าคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษาและน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
(Reading) (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) ส ารวจอาชีพที่ตนเองสนใจ บอกค าศัพท์
เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นของตน พรัอมทั้งน าเสนอ บรรยายเบื้องต้นเก่ียวกับบุคคล สิ่งของ และอาชีพต่างๆ ใน
ท้องถิ่น (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) 
 เห็นคุณค่าของการสื่อสาร เกิดความรู้ ความเข้าใจ และใฝ่เรียนรู้ มีมารยาทในการพูด มุ่งมั่นในการ
ท างาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา วีดีโอ คลิปสั้น ๆ ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
2. ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ 
3. ใช้ทักษะการฟัง การอ่านเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของ

ภาษาและน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. เรียนรู้ค าศัพท์ เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนและจังหวัดที่ตนอาศัยพร้อมทั้งน าเสนอ

อธิบายถึงอาชีพที่ตนสนใจ 
รวม 4 ผลการเรียนรู้  
 
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ 4.4 4.5 4.7 
สมรรถนะรองที่ 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship  

สมรรถนะย่อยท่ี  6.2, 6.3  
 

รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย  
 

 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ15201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                    เวลาเรียน  80 ชั่วโมง 
 
  การน าวิธีการสืบค้นความรู้จากสื่อเทคโนโลยีน าเสนอเรื่องราวให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  ค า วลี ประโยคพูด
โต้ตอบในชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี
ของเจ้าของภาษา การแสดงบทบาทสมมุติในการสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา 
ค าศัพท์ เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นและบทบาทหน้าที่ในแต่ละอาชีพ  

สืบค้นข้อมูลจากสื่อ น าเสนอเรื่องรางจากคลิป วีดีโอพูดโต้ตอบโดยใช้ส านวนที่พบในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ทักษะการสื่อสาร) บรรยายเบื้องต้น แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษาโดยใช้ค ากริยาพ้ืนฐานและค าคุณศัพท์ที่พบบ่อยได้ (Reading) (ความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) ส ารวจอาชีพที่ตนเองสนใจ เขียนค า วลี วลีโดด และเขียนเป็น
ประโยคง่าย ๆโดยใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นของตน (Writing)  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และใฝ่เรียนรู้ มีมารยาทในการพูด มุ่งมั่นในการท างาน สามารถน า
ความรู้หลักวิชาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา ในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมพร้อมทั้งสรุปเรื่องราว
น าเสนอ ให้ผู้อื่นเข้าใจได ้

2. ใช้ทักษะการฟังและการพูดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ 
3. ใช้ทักษะการแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของ

ภาษาและน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนและจังหวัดที่ตนอาศัยพร้อมทั้งเขียนสรุปความส าคัญ

เกี่ยวกับอาชีพ 
รวม 4 ผลการเรียนรู้  
 
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ 4.4 4.6 4.7 
สมรรถนะรองที่ 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship  

สมรรถนะย่อยท่ี  6.2, 6.3 
 

รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย  
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา อ16201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                    เวลาเรียน  80 ชั่วโมง 
 
  การน าวิธีการสืบค้นความรู้จากสื่อเทคโนโลยี  ประโยค ค า วลี  ส านวน ที่ใช้ในการเขียน ใน
สถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษาผ่านหลักการอ่านจับใจความส าคัญ 
ค าศัพท์ เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ค ากิริยา ค าคุณศัพท์ วลี วลีโดด ประโยคง่าย ๆที่ใช้ในงานเขียน  

สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในการเขียน เขียน ค า วลี วลีโดดบทความและเขียนเป็น 
ประโยคง่าย ๆจากเรื่องที่ฟัง (Writing) พูดสนทนาโต้ตอบโดยใช้ส านวนที่พบในชีวิตประจ าวันและใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ฟัง อ่านจับใจความส าคัญของวลี หรือประโยคเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทยและน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  (Reading) (ความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) ส ารวจ เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจและน าเสนอให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) (Writing)  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีมารยาทในการพูด ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  มีความ
รับผิดชอบและเพียรพยายามท างานให้ส าเร็จลุล่วงและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมน าความรู้ที่ได้มาเขียนเป็นบทความ ประโยคง่าย ๆ 
2. ใช้ทักษะการพูดและการเขียนผ่านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
3. ใช้ทักษะการฟัง การอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

กับวัฒนธรรมไทยและน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวกับอาชีพที่สนใจและน าเสนอผ่านทักษะการพูดหรือการเขียน 

รวม 4 ผลการเรียนรู้  
 
สมรรถนะหลักที่ ๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for  Communication) 

สมรรถนะย่อยที ่ 4.4 4.6 4.7 
สมรรถนะรองที่ 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship  

สมรรถนะย่อยท่ี  6.2, 6.3 
 

รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 5 สมรรถนะย่อย  
 
 

 
 

 
   

                                                                                                                                       
 
 



๑๑๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง11201  สานฝันงานอาชีพ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
 
 รู้จักงานสานในท้องถิ่นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน
สาน รู้ความหมายของค าศัพทภ์าษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์งานสาน   

โดยใช้ทักษะการท างาน การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ได้อย่างเหมาะสม ผ่านการคิด อย่างมี
วิจารณญาณ  มีทักษะการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอรายการวัสดุ อุปกรณ์งานสานได้เหมาะสมตาม
ช่วงวัย  

มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท างานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้  มีความภาคภูมิใจใน
ผลงานและ บอกความรู้สึกต่อชิ้นงานของตนเอง ด้วยค าศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.เลือกปฏิบัติกิจกรรมงานสานที่ใช้ในชีวิตประจ าวันง่ายๆ ตั้งใจปฏิบัติงาน จนส าเร็จ มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

2.ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างานสานได้อย่างเหมาะสม และประหยัด 
3.รู้ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ อุปกรณ์งานสาน และบอกความรู้สึกต่อ

ชิ้นงานของตนเองอย่างง่ายๆ 
รวม 3  ผลการเรียนรู้  

สมรรถนะหลักที่ 6   ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  (Career Skills and Entrepreneurship)  
สมรรถนะย่อยท่ี  6.1, 6.2   

สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   (English for  Communication)   
สมรรถนะย่อยท่ี  4.1  

  
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 3 สมรรถนะย่อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง12201  สานฝันงานอาชีพ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
 
 รู้จักรูปแบบงานสานในท้องถิ่น เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานสาน รู้จัก
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์งานสาน  การบอกความรู้สึก และข้ันตอนงานสาน 
 มีทักษะการท างาน สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ผ่านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
พูดสื่อสารและแนะน าอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นภาษาอังกฤษ 
 มีมารยาทในการพูด มีความตั้งใจ ภาคภูมิใจ คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ส าเร็จ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.ก าหนดเป้าหมาย มีทักษะในการเลือกรูปแบบงานสาน และสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ส าเร็จ 
2.เลือกปฏิบัติกิจกรรมงานสานตามความสนใจของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงาน 
3.รู้ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ อุปกรณ์งานสาน และบอกความรู้สึกต่อ

ชิ้นงานของตนเอง 
4.เข้าใจและสามารถโต้ตอบโดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกถึงงานสานที่ปฏิบัติ 

รวม 4  ผลการเรียนรู้  

สมรรถนะหลักที่ 6   ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  (Career Skills and Entrepreneurship)  
สมรรถนะย่อยท่ี  6.1, 6.2   

สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   (English for  Communication)   
สมรรถนะย่อยท่ี  4.1, 4.2  

  
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 4 สมรรถนะย่อย  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง13201  สานฝันงานอาชีพ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
 
 มีหลักการท างานสาน การออกแบบ การวางแผน และการเป็นผู้ประกอบการที่ดี  รู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับงานสาน 

โดยใช้ทักษะการท างาน ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการวางแผน ออกแบบการสร้างสรรค์  มี
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่อาชีพ และมีทักษะการพูดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสาน โดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ  

มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ในการท างาน มีความพอเพียง พอประมาณและสามารถแสดงความคิด
สร้างสรรคผ์่านงานสาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.ปฏิบัติกิจกรรมงานสานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการท างานมุ่งมั่นจนส าเร็จ เกิดความคุ้มค่า 
2.มีทักษะในการออกแบบ วางแผนการใช้จ่ายเงิน คิดค านวณราคาต้นทุน ราคาจ าหน่าย 
3.ประยุกต์ใช้ความรู้สู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อย่างสร้างสรรค์ 
4. เข้าใจและสามารถบอกข้ันตอนการปฏิบัติงานด้วยประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ 

รวม 4  ผลการเรียนรู้  

สมรรถนะหลักที่ 6   ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  (Career Skills and Entrepreneurship)  
สมรรถนะย่อยท่ี  6.1, 6.2, 6.3, 6.4   

สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   (English for  Communication)   
สมรรถนะย่อยท่ี  4.1, 4.2 

  
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 6 สมรรถนะย่อย  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง14201  สานฝันงานอาชีพ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
 
 ศึกษา ขั้นตอนการท างาน การก าหนดเป้าหมาย และหลักการท างานวางแผนตามล าดับความส าคัญ
ของงาน รู้จักเลือกตัวอย่างผลงานสานที่ดี  มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ  รู้จักคิดและค านวณราคาต้นทุน  
ราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์งานสาน  มีหลักการพูด  และน าเสนอการขายโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 โดยใช้ทักษะการท างาน ผ่านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์  พูดน าเสนอผลิตภัณฑ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน บนพ้ืนฐานความพอเพียง รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี  
และมีมารยาทในการพูด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.ก าหนดเป้าหมายในการท างาน ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ วางแผนการท างานตามล าดับความส าคัญ
ของงาน 

2. มีทักษะในการท างานและมีความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
3. มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานโดยสืบค้นแบบอย่างจากสื่อและเทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค ์
4. มีความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และค านวณราคาต้นทุน ราคาในการจ าหน่าย 
5. น าเสนอ และขายผลิตภัณฑ์โดยใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้  

สมรรถนะหลักที่ 6   ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  (Career Skills and Entrepreneurship)  
สมรรถนะย่อยท่ี  6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 

สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   (English for  Communication)   
สมรรถนะย่อยท่ี  4.1, 4.4 

  
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 8 สมรรถนะย่อย  
 
  
 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง15201  สานฝันงานอาชีพ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5                                                                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ การซื้อขาย และการเป็นผู้ประกอบการที่ดี  รู้การค านวณราคา
ต้นทุนและราคาจ าหน่าย รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานสาน ประโยค วลี ในการสนทนาซื้อขาย 

โดยใช้ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการแก้ปัญหา  การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถใช้
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการซื้อขายผลิตภัณฑ์ 

มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน บนพ้ืนฐานความพอเพียง รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี  
และมีมารยาทในการพูด 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ตนเอง เพ่ือก าหนดเป้าหมาย วางแผนล าดับขั้นตอนการท างาน โดยสืบค้นจากสื่อ 
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์  คุ้มค่า 

2. ออกแบบสร้างชิ้นงานตามความต้องการของผู้ซื้อ ค านวณราคาต้นทุนและราคาจ าหน่าย เป็น
ผู้ประกอบการที่ดี มีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. น าเสนอผลิตภัณฑ์โดยใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
4. สนทนา โต้ตอบการซื้อขายโดยใช้ส านวนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 

รวม 4  ผลการเรียนรู้  
 
สมรรถนะหลักที่ 6   ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  (Career Skills and Entrepreneurship)  

สมรรถนะย่อยท่ี  6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 
สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   (English for  Communication)   

สมรรถนะย่อยท่ี  4.1, 4.4  
  
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 9 สมรรถนะย่อย  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑๒๑ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง16201  สานฝันงานอาชีพ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
 
 รู้จักงานอาชีพในท้องถิ่นของตน  ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  
หลักการตลาด  เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานสาน  หลักการน าเสนอผลิตภัณฑ์โดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
 โดยใช้ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการ
แก้ปัญหา โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผ่านทักษะการเขียน 
และการพูดน าเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์   
 มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน บนพ้ืนฐานความพอเพียง รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี  
และมีมารยาทในการพูด 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ก าหนดเป้าหมาย วางแผนล าดับขั้นตอนการท างานเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์  คุ้มค่า 

2. ออกแบบสร้างชิ้นงานตามความต้องการของผู้ซื้อ ค านวณราคาต้นทุ นและราคาจ าหน่าย เป็น
ผู้ประกอบการที่ดี มีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างอาชีพอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

4. น าเสนอ และขายผลิตภัณฑ์โดยใช้ทักษะการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษรวม 3  ผลการเรียนรู้  

สมรรถนะหลักที่ 6   ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  (Career Skills and Entrepreneurship)  
สมรรถนะย่อยท่ี  6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 

สมรรถนะรองที่ 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   (English for  Communication)   
สมรรถนะย่อยท่ี  4.1, 4.4 

  
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้/1 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะรอง 3 สมรรถนะย่อย  
 
 

  

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

 

 
 
    ส่วนที่ 4  การวัดและประเมินผลการเรียน 

 
๑.  การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

 ๑.๑  การตัดสินผลการเรียน 
 การตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึง การพัฒนา
นักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน 
รวมทั้งสอนซ่อมเสริมนักเรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ   ดังนี้     
 ๑.๑.๑ ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 ๑.๑.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตัวชี้วัดทุกตัว 
 ๑.๑.๓ ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 ๑.๑.๔ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนอยู่ ในระดับ“ดีเยี่ยม”  หรือ
“ดี”  หรือ “ผ่าน” 
 ๑.๑.๕ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ“ดีเยี่ยม”หรือ “ดี”  หรือ 
“ผ่าน” 
 ๑.๑.๖  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ  “ผ่าน” 
 ๑.๒  การเลื่อนชั้น  มีเกณฑ์ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 
 ๑.๒.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑.๒.๓ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนและมีระดับผลการเรียน ๑ขึ้นไป 
 ๑.๒.๔ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดใน
การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 อนึ่ง หากผลการประเมินผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง และเป็น
เหตุผลที่ได้รับการยกเว้นตามที่สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งมีข้อบกพร่องไม่มากนัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถท าการ
ซ่อมเสริมได้ ให้ผู้เรียนมีโอกาสในการซ่อมเสริม เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ส าหรับผู้เรียนที่มีสติปัญญาและความสามารถเป็นเลิศ สถานศึกษาอาจพิจารณาให้มีการเลื่อนชั้น
เรียนระหว่างปีได้ โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน ผู้แทนจากต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้ 
 ๑)  มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและผลการเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 ๒) มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมและสามารถเรียนในชั้นสูงขึ้นได้ 
 ๓) ผ่านการประเมินตัวชี้วัดทั้งหมดในปีปัจจุบัน และภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นเรียนที่สูงขึ้น 
 ในการเลื่อนชั้นเรียนสูงขึ้นระหว่างปี ให้เป็นไปตามความยินยอมของผู้เรียนและผู้ปกครองและต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของปี 
 
 
 



๑๒๓ 

 

 

 
 ๑.๓  การให้ระดับผลการเรียน 
 ๑.๓.๑ การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ     
ผลการเรียนเป็น  ๘  ระดับ  ดังนี้ 
    ระดับผลการเรียน        ช่วงคะแนน (ร้อยละ)      ความหมาย 
    ๔      ๘๐-๑๐๐  ดีเยี่ยม 
    ๓.๕     ๗๕-๗๙   ดีมาก 
    ๓      ๗๕-๗๔   ดี 
    ๒.๕     ๗๐-๗๔   ค่อนข้างดี 
    ๒      ๖๕-๖๙   น่าพอใจ 
    ๑.๕     ๖๐-๖๔   พอใช้ 
    ๑      ๕๐-๕๔   ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
    ๐      ๐-๔๙   ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 ๑.๓.๒ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน
และไม่ผ่าน ดังนี้ 
   ดีเยี่ยม  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
   ดี   หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีผลงาน
ที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
   ผ่าน หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีมี
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ที่มีข้อบกพร่องบางประการ 
   ไม่ผ่าน หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีไม่
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี
ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
 ๑.๓.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบ
การศึกษา เป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมาย
ของแต่ละระดับ ดังนี้ 
  ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประ เมินระดับดีเยี่ยม  
จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
  ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม 
โดยพิจารณาจากผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
   ๑) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
   ๒) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 



๑๒๔ 

 

 

   ๓) ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด โดย
พิจารณาจากผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณาจาก 
    ๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
    ๒) ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
   ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด โดย
พิจารณาจากผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ    
  ๑.๓.๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม        
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนักเรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
   “ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานอยู่ในระดับดี 
   “มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง 
 ในกรณีที่ผู้เรียนได้  “มผ”  ครูผู้ดูแลกิจกรรมต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียน
ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาถัดไป  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

 

 
ส่วนที่ ๕ เกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศกึษา  

  
หลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนบ้านซ่อง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๖๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการ
จบการศึกษา  ดังนี้ 

๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน ๕,๐๔๐ ชั่วโมง  และรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
จ านวน  ๒๔๐ ชั่วโมง 
          ๒. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานระดับ ๑ ขึ้นไปทุกวิชา            
 ๓. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีเยี่ยม   ดี  ผ่าน 
 ๔. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน 
 ๕. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนตลอดปีการศึกษา และได้ผลการประเมิน  “ผ”  ทุกกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

 นางยลพรรษย์     ศิริรัตน์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ่อง    

คณะผู้จัดท ารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 1. นายเอนก          บวัซ้อน     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
 2. นางสาวภานุมาศ  นะดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. นางสาวพรรณิภา  สระทองแซว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 3. นางสาวจันทิรา    สืบดว้ง         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 4. นายสุพรรณ       ใจตรง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
 5. นางสาวธิดาพร   เพลินไพรเย็น   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        
 6. นางสาวญาติกา  ขุนณรงค์     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       
 7. นางนุชรดี         ไชยมงคล        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
 8. นางสาวณัฏฐวีร ์ รุ่งเรืองศรี    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ผู้ตรวจ ผู้ทานและปรับแก้ 

1. นางสาวณัฏฐวีร์  รุ่งเรืองศรี  หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ/วัดประเมินผล  
2. นางนุชรดี         ไชยมงคล      ผู้ช่วย         



 

 

 


