
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดถนนกะเพรา พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

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

ด้วยค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรที่ สพฐ 293/2551 เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และตำมประกำศคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด
ระยอง ลงวันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ.2562 เรื่อง สถำนศึกษำน ำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดระยอง 
และตำมพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ.2562 มำตรำ 20 (4) และมำตรำ 25  ให้สถำนศึกษำ 
ปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ตำมควำมเหมำะสมกับพื้นท่ีนวัตกรรม
กำรศึกษำ โดยให้ครอบคลุมสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
โดยจัดสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำให้หลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด หรือ ควำมสนใจ 
ของผู้เรียน และสภำพภูมิสังคม 

 ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 12 และ มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ 
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนวัดถนน
กะเพรำ พุทธศักรำช 2563 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

ทั้งนี้หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ พุทธศักรำช 2563 ได้ด ำเนินกำรปรับปรุง 
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดระยอง 
เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2562  จึงประกำศให้ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกำศ  ณ   วันที่ 29 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

 (นำงสำวปวีณำ  พุ่มพวง) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 

 
 
 

………………………………………………………………….. 
(นำยบุญเลิศ  เมตตำ) 

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 

 

………………………………………………………………….. 
(นำยสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ) 

ประธำนคณะกรรมกำรขับเคลื่อน 
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดระยอง 



 
 

 

ค าน า 

  พระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ.2562 ตำมมำตรำ 5 จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(1) คิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน รวมทั้ง
เพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำรขยำยผลไปใช้ในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอ่ืน (2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรศึกษำ (3) 
กระจำยอ ำนำจและให้อิสระแก่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำน ำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือ
เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และ (4) สร้ำงและ
พัฒนำกลไกในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และภำคประชำ
สังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  
 โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ เป็นหนึ่งในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำของจังหวัดระยอง ได้
ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ.2562 จึงได้
ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ พุทธศักรำช 2563 ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรส ำหรับจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำและพัฒนำผู้เรียนใน
ท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในจังหวัดระยอง และใช้เป็นคู่มือในกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรศึกษำส ำหรับจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำต่อไป  
  ขอขอบพระคุณทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ
พุทธศักรำช 2563 ขอบคุณคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดระยอง ที่ให้กำรสนับสนุน 
ตลอดจนร่วมกันพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำชำติ และกรอบ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดระยอง ให้เป็นไปตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 

              งำนวิชำกำร 
             โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 

 
  



 
 

สารบัญ 
 
                       หน้า 
ประกำศโรงเรียน             ก 
ค ำน ำ               ข 
สำรบัญ               ค 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า             1 
  ควำมน ำ             1 
 วิสัยทัศน์โรงเรียน           1 
 จุดเน้น             2 
 เป้ำหมำย            2 
 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน           2 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์          4 
ส่วนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดถนนกะเพรา       6 
  โครงสร้ำงเวลำเรียน           6 
  โครงสร้ำงชั้นปี           7 
 โครงสร้ำงชั้นประถมศึกษำปีที่ 1         7 
  โครงสร้ำงชั้นประถมศึกษำปีที่ 2          8 
  โครงสร้ำงชั้นประถมศึกษำปีที่ 3         9 
  โครงสร้ำงชั้นประถมศึกษำปีที่ 4         10 
   โครงสร้ำงชั้นประถมศึกษำปีที่ 5        11 
  โครงสร้ำงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6         12 
ส่วนที่ 3 รายวิชาพื้นฐาน          13 
  รำยวิชำพ้ืนฐำน          13 
 ส่วนที่ 4 ค าอธิบายรายวิชา          15 
  ค ำอธิบำยวิชำพ้ืนฐำน          15 
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย          15 
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์        21 
     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี        27  
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ       37 

   กลุ่มวิชำบูรณำกำรอำชีพ        43 
    บูรณำกำรอำชีพเห็ดแปลงร่ำง       43 
    บูรณำกำรอำชีพสวนผักของพ่อ       45 
    บูรณำกำรอำชีพมหัศจรรย์ใบขลู่       47 
    บูรณำกำรอำชีพหอยนำงรมน่ำรู้       49 
    บูรณำกำรอำชีพน้ ำปลำรสเด็จ       51 
    บูรณำกำรอำชีพฮ่อยจ้อหรรษำ       53 

 
 



 
 

สารบัญ(ต่อ) 
 
                       หน้า 
ส่วนที่ 5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          55 
ส่วนที่ 6 เกณฑ์การจบการศึกษา          59 
ภาคผนวก            60 
  - คณะผู้จัดท ำ          61 
  - กรอบหลักสูตร RAYONG MARCO        62
 - เอกสำรอ้ำงอิง                     68
    
 



 
 

๑.  ส่วนน า   
 ๑.๑  ความน า 
 ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลำงของประเทศ เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสอดคล้องกับสภำพควำม
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคมและควำมเจริญก้ำงหน้ำทำงวิทยำกำร  เป็นกำรสร้ำง   กลยุทธ์ใหม่ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของบุคคล  สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภำพในกำร
แข่งขันและร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ในสังคมโลก  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส ำนึกควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์มำตรำ 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550  และ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  โดยก ำหนด
จุดหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็นเป้ำหมำยและกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2544) 
พร้อมกันนี้ได้ปรับเปลี่ยนจุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และมีควำมรอบรู้อย่ำงเท่ำ
ทัน ให้มีควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และศีลธรรม สำมำรถก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น ำไปสู่สังคมฐำนควำมรู้ได้อย่ำงมั่นคง แนวกำรพัฒนำคนดังกล่ำวมุ่งเตรียมเด็กและเยำวชนให้มีพ้ืนฐำนจิตใจที่ดี
งำม มีจิตสำธำรณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ โดยได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำเรียน 
กระบวนกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำแต่ละระดับ และเอกสำรแสดงหลักฐำนทำง
กำรศึกษำให้มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และมีควำมชัดเจนต่อกำรน ำไปปฏิบัติ 

       โรงเรียนวัดถนนกะเพรำเป็นสถำนศึกษำน ำร่องตำมประกำศคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดระยอง  ลงวันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ.2562 เรื่อง สถำนศึกษำน ำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดระยอง และตำมพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม กำรศึกษำ พ .ศ.2562 มำตรำ 20 (4) และ
มำตรำ 25 ให้สถำนศึกษำปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ตำมควำม
เหมำะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ โดยให้ครอบคลุมสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ โดยจัดสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำให้หลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำม
ถนัด หรือ ควำมสนใจของผู้เรียน และสภำพภูมิสังคม จึงได้จัดท ำหลักสูตร สถำนศึกษำที่เน้นคุณภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย ตำม
รอยศำสตร์พระรำชำ 

       โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ จึงได้จัดท ำเอกสำรหลักสูตรขึ้นส ำหรับครูน ำไปจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ
พัฒนำเด็กและเยำวชนไทยทุกคนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพด้ำนควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และแสวงหำควำมรู้เพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
 ๑.๒  วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ  เป็นโรงเรียนคุณภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนำ
ผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย ตำมรอยศำสตร์พระรำชำ 
 



 
 

1.3 จุดเน้น 
โรงเรียนสร้ำงสรรค์นวัตกรน้อยสู่สำกล ( Creative Glocal Innovator School) ผู้เรียนสำมำรถใช้

ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม จนสำมำรถผลิตหรือพัฒนำ ผลิตภัณฑ์ บริกำร 
หรือกระบวนกำรใหม่ๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ที่สร้ำงสรรค์ที่สำมำรถใช้ได้จริงสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจำก      
ภูมิปัญญำในท้องถิ่น กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน หรือกำรสร้ำงแอปพลิเคชันให้บริกำรในรูปแบบต่ำง ๆ 
ออกมำได้ จนเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
   

1.4 เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
2. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนมีทักษะอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
4. ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
5. ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 
6. ผู้เรียนมีสมรรถนะ คนไทยอยู่ดีมีสุข (ทักษะอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร) และ คนไทย 

สำมำรถสูง (ทักษะกำรคิดข้ันสูงและนวัตกรรม) 
 

1.5  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. สมรรถนะหลักพื้นฐาน (Basic Core Competencies) หมำยถึง สมรรถนะกำรรู้พ้ืนฐำน 
คือ เป็นสมรรถนะของ Basic Literacy ที่มีควำมส ำคัญจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันและเป็น
สมรรถนะที่พัฒนำข้ำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ หรือน ำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ได้ 
ประกอบด้วย 
 1.1 กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสี่อสำรและควำมเป็นไทย (Thai Language for Communication 
and Thainess) 
 ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : 
  ฟัง ชม พูด อ่ำน เขียน และเขียนภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่ว แม่นย ำ ฟังและอ่ำน เข้ำใจ
สิ่งที่ผู้อื่นพูดร่วมกับภำษำท่ำทำง หรือน ำเสนอในรูปแบบของข้อควำมร่วมกับกรำฟฟิก ผ่ำนสื่อรูปแบบต่ำง ๆ 
ทั้งบุคคล สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตัล โดยเปิดรับควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดและวัฒนธรรม และเท่ำทันเจตนำของผู้
พูดหรือผู้เขียน ไตร่ตรอง ตรวจสอบ และน ำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ร่วมกับควำมรู้ และประสบกำรณ ์เดิมให้เกิด
ประโยชน์แก่กำรด ำเนินชีวิตและกำรเรียนรู้ของตนเองพูดหรือเขียน เพ่ือแสดงออกถึงควำมรู้ ควำมคิดของตน 
ร่วมกับสื่อประสมต่ำง ๆ ได้อย่ำงชัดเจน มีพลัง สร้ำงสรรค์ ค ำนึงถึงสิทธิและผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ใช้
ภำษำไทย ในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนถนนกะเพรำ และจังหวัดระยองได้อย่ำงถูกต้อง 
คล่องแคล่ว แม่นย ำและสร้ำงสรรค์ 
 1.2 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in everyday life) 
 ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
  มีทักษะด้ำนแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำร
เชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ เพ่ือให้รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สภำพแวดล้อมของชุมชนถนนกะเพรำ และจังหวัดระยอง สำมำรถน ำทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้



 
 

สิ่งต่ำง ๆ รวมทั้งสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่หรือกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 1.3 กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry & Scientific Mind) 
 ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : 
  สำมำรถในกำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์ สร้ำงและใช้แบบจ ำลองเพ่ืออธิบำยควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในท้องถิ่น ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติและปรำกฏกำรณ์ที่เป็นผลจำกกำรกระท ำของมนุษย์ รวมทั้ง
ใช้กำรโต้แย้งเพ่ือตัดสินใจในประเด็นทำงวิทยำศำสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนถนนกะเพรำ 
และจังหวัดระยอง ตลอดจนระดับประเทศและระดับโลก  
  เป็นผู้มีจิตวิทยำศำสตร์ ท ำงำนเป็นทีม กล้ำพูด กล้ำแสดง มีควำมเป็นผู้มีเหตุผล ตลอดจน
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมระดับประเทศ และระดับโลก 
  สำมำรถในกำรใช้กระบวนกำรออกแบบทำงวิศวกรรมเพ่ือสร้ำงนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงำน
สิ่งประดิษฐ์หรือวิธีกำรที่ใช้แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน ตระหนักและควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม  
 1.4 กำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
 ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : 
  สำมำรถในกำรน ำควำมรู้ด้ำนหลักภำษำและทักษะกำรใช้ภำษำ ทั้งกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียน 
รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์มำใช้เพ่ือกำรสื่อสำรในบริบทชีวิตจริง ได้ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนและเหมำะสม
กับบริบททำงสังคมและวัฒนธรรมด้วยควำมมั่นใจและรับผิดชอบ และมีกลวิธีในกำรสื่อควำมหมำยเพ่ือกำร
สื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2. สมรรถนะหลักทั่วไป (Generic Core Competencies) ประกอบด้วย 
 2.1 ทักษะกำรคิดชั้นสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills  and Innovations) 
 ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
  สำมำรถใช้กำรคิดเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และกำรใช้ชีวิต มีกำรคิดให้รอบคอบก่อนที่จะ
กระท ำหรือไม่กระท ำใด ๆ บนฐำนของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และน่ำเชื่อถือ มีกำรตัดสินใจโดยยึดหลัก
เหตุผล และกำรพิจำรณำอย่ำงรอบด้ำน ทั้งในด้ำนคุณ โทษ และควำมเหมำะสมตำมหลักกฎหมำย ศีลธรรม 
คุณธรรม ค่ำนิยม รวมทั้งควำมเชื่อและบรรทัดฐำนของสังคมและวัฒนธรรม 
  สำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรวิเครำะห์หำสำเหตุอย่ำงแท้จริง และหำวิธีกำร
แก้ปัญหำหรือทำงออกท่ีเหมำะสมกับบุคคล สถำนกำรณ์ และบริบท รวมทั้งสำมำรถคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ 
ๆ (นวัตกรรม) และแปลงควำมคิดนั้นให้เป็นรูปธรรม สำมำรถบริหำรจัดกำรจนเกิดเป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตน และชุมชน 
 2.2 กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิตัล (Media, Information and Digital Literacy: MIDL) 
 ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : 
  สำมำรถเข้ำถึง เข้ำใจ วิเครำะห์ ตีควำม ตรวจสอบสำระและโครงสร้ำงของสื่อ สำรสนเทศ และดิ
จิตัล คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เพ่ือประเมินคุณค่ำในกำรเลือกรับและใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้ำงสรรค์และน ำเสนอ
อย่ำงเป็นผู้รู้เท่ำทันตนเอง รู้ทันสื่อ (สื่อ สำรสนเทศ และดจิิทัล) และรู้เท่ำทันสังคม รวมทั้งใช้ประโยชน์เพื่อกำร
เปลี่ยนแปลงสังคม สำมำรถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ในกำรค้นหำ บันทึก เก็บรวบรวม และจัด
กระท ำข้อมูลเพื่อน ำเสนอในรูปแบบที่หลำกหลำย อย่ำงถูกต้อง แม่นย ำและสร้ำงสรรค์ 
 2.3 ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 



 
 

  จัดกำรชีวิตของตนเอง พ่ึงตนเอง และพัฒนำตนเองได้อย่ำงสมดุลทุกด้ำน ด ำเนินชีวิตอย่ำงมี
เป้ำหมำย มีสุขภำวะที่ดี ป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงจำกภัยต่ำง ๆ สำมำรถน้อมน ำหลักธรรมค ำสอนในศำสนำ
พุทธมำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในกำรด ำรงชีวิตหรือแก้ปัญหำ มีสติ (รู้สึกตัว) ปรับตัวต่อสภำพควำมเปลี่ยนแปลง
ได้ และฟ้ืนคืนสภำพได้อย่ำงรวดเร็ว มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น วำงตนได้เหมำะสมกับบทบำทและหน้ำที่ของตนที่
มีต่อครอบครัวและสังคม มีสุนทรียภำพ ชื่นชมควำมงำมในธรรมชำติและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ตลอดจน
ทะนุบ ำรุงรักษำให้ด ำรงสืบทอดต่อไปได้ 
 2.4 ทักษะอำชีพและกำรเรียนรู้ (Career and learning Skills) 
 ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : 
  มีทักษะกำรเรียนรู้ พร้อมเผชิญปัญหำ และพัฒนำตนอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต พ่ึงตนเองและยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักตนเองทั้งควำมสนใจ ควำมถนัด และระบุอำชีพที่เหมำะสม มีทักษะใน
กำรท ำงำน กำรจัดกำร และรอบรู้ด้ำนกำรเงิน เป็นผู้ประกอบกำรที่มีจรรยำบรรณพร้อมรับผิดชอบสังคม สร้ำง
ผลิตภัณฑ์ทีส่ร้ำงสรรค์และมีคุณภำพสูง 
 2.5 กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีและภำวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) 
 ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : 
  มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนแบบร่วมมือรวมพลัง ตำมบทบำทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดร่วมกัน 
ไว้วำงใจ เปิดใจ รับฟังควำมคิดเห็น มุมมองและเคำรพควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง เต็มใจสนับสนุน แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนควำมรู้และควำมคิด ใส่ใจในกำรประสำนควำมคิด ประนีประนอม สร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์
ทำงบวกกับสมำชิก ผ่ำนกำรเรียนรู้ในกำรเป็นนวัตกรที่มีคุณภำพ 
 2.6 พลเมืองมีส่วนร่วมและส ำนึกสำกล (Active Citizen and Global Mindedness) 
 ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : 
  ปฏิบัติตนในฐำนะพลเมืองผู้รับผิดชอบ ด้วยกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี เคำรพกติกำและกฎหมำย ปฏิบัติตนในฐำนะพลเมืองที่มีส่วนร่วมด้วยกำรมีจิตอำสำ ร่วมมือกับผู้อ่ืน
ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่นและสังคม เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ เชื่อมั่นในหลักกำรอยู่ร่วมกัน
ท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงหลำกหลำย มีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในระดับต่ำง ๆ แก้ไขควำมขัดแย้งอย่ำงสันติวิธี 
พ่ึงตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงพ่ึงพำอำศัยกัน มีส่วนร่วมสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง ให้เกิดควำมเป็นธรรมใน
สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศชำติ โลกในควำมเป็นจริงและโลกดิจิตัล เพ่ือให้มีสันติภำพและควำมยั่งยืน 
 

1.6  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ พุทธศักรำช  2563   ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงปะสงค์เพ่ือให้สำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้    
             1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เป็นคุณลักษณะในฐำนะพลเมืองไทย ต้องรู้คุณค่ำ หวงแหน และ
เทิดทูนสถำบันสูงสุดของชำติ 
               2. ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคุณลักษณะที่ผู้เรียนมีจิตส ำนึกค่ำนิยม และมีคุณธรรม จริยธรรมในกำรอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
  3. มีวินัย เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนเรียนด้ำนกำร ประพฤติปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบของสังคม
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 



 
 

  4. ใฝ่เรียนรู้ เป็นคุณลักษณะของนักเรียนด้ำนควำมกระตือรือร้นในกำรแสวงหำควำมรู้ อยำกรู้
อยำกเรียน รักกำรอ่ำนกำรเขียน กำรฟัง รู้จักตั้งค ำถำมเพ่ือหำเหตุผลทั้งด้วยตนเอง และร่วมกับ ผู้อ่ืนด้วยควำม
ขยัน หมั่นเพียร และอดทน และเปิดรับควำมคิด ใหม่ ๆ 
  5. อยู่อย่ำงพอเพียง เป็นคุณลักษณะ ของนักเรียนในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมพอประมำณ ใช้ 
สิ่งของอย่ำงประหยัด พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่บนหลักเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
                6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีจิตส ำนึกในกำรใช้บริหำรงำนและ
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน ในกำรท ำงำนตำมควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะและมุ่งมั่นต่อควำมส ำเร็จของ
งำน 
                7. รักควำมเป็นไทย เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่รู้จักหวงแหน อนุรักษ์พัฒนำวิถีชีวิตของคนไทย 
ประพฤติตำมวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ไทย 
                8. มีจิตสำธำรณะ เป็นคุณลักษณะที่ผู้เรียนได้ท ำประโยชน์ตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ
ควำมสนใจในลักษณะอำสำสมัครเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบ ควำมเสียสละ มีจิตมุ่งท ำประโยชน์ต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดถนนกะเพรา พุทธศักราช  2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รำยวิชำพ้ืนฐำน        
ภำษำไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศำสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 

ภำษำต่ำงประเทศ 200 200 200 160 160 160 

บูรณำกำรอำชีพ 
- สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
- สุขศึกษำและพลศึกษำ 
- ศิลปะ 
- กำรงำนอำชีพ 

400 
(120) 
(80) 
(80) 

(120) 

400 
(120) 
(80) 
(80) 

(120) 

400 
(120) 
(80) 
(80) 

(120) 

480 
(120) 
(80) 

(120) 
(160) 

480 
(120) 
(80) 

(120) 
(160) 

480 
(120) 
(80) 

(120) 
(160) 

รวมวิชำพ้ืนฐำน 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน       
กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 30 30 30 

กิจกรรมนักเรียน       
- ลูกเสือ เนตรนำรี 40 40 40 40 40 40 

- ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวม 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
 

  



 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน   
ท11101 ภำษำไทย 200 

ค11101 คณิตศำสตร์ 200 

ว11101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 80 

อ11101 ภำษำต่ำงประเทศ 200 

บูรณำกำรอำชีพ 
   - ส11101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   - พ11101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   - ศ11101 ศิลปะ 
   - ง11101 กำรงำนอำชีพ 

400 
(120) 
(80) 
(80) 

(120) 

รวมวิชำพ้ืนฐำน 1,080 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 30 

กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ เนตรนำรี 40 

- ชุมนุม 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 

รวม 1,200 
 

  



 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน   
ท12101 ภำษำไทย 200 

ค12101 คณิตศำสตร์ 200 

ว12101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 80 

อ12101 ภำษำต่ำงประเทศ 200 

บูรณำกำรอำชีพ 
   - ส12101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   - พ12101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   - ศ12101 ศิลปะ 
   - ง12101 กำรงำนอำชีพ 

400 
(120) 
(80) 
(80) 

(120) 

รวมวิชำพ้ืนฐำน 1,080 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 30 

กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ เนตรนำรี 40 

- ชุมนุม 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 

รวม 1,200 
 

  



 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน   
ท13101 ภำษำไทย 200 

ค13101 คณิตศำสตร์ 200 

ว13101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 80 

อ13101 ภำษำต่ำงประเทศ 200 

บูรณำกำรอำชีพ 
   - ส13101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   - พ13101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   - ศ13101 ศิลปะ 
   - ง13101 กำรงำนอำชีพ 

400 
(120) 
(80) 
(80) 

(120) 

รวมวิชำพ้ืนฐำน 1,080 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 30 

กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ เนตรนำรี 40 

- ชุมนุม 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 

รวม 1,200 
 



 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน   
ท14101 ภำษำไทย 160 

ค14101 คณิตศำสตร์ 160 

ว14101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 120 

อ14101 ภำษำต่ำงประเทศ 160 

บูรณำกำรอำชีพ 
   - ส14101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   - พ14101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   - ศ14101 ศิลปะ 
   - ง14101 กำรงำนอำชีพ 

480 
(120) 
(80) 

(120) 
(160) 

รวมวิชำพ้ืนฐำน 1,080 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 30 

กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ เนตรนำรี 40 

- ชุมนุม 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 

รวม 1,200 
 
 

  



 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน   
ท15101 ภำษำไทย 160 

ค15101 คณิตศำสตร์ 160 

ว15101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 120 

อ15101 ภำษำต่ำงประเทศ 160 

บูรณำกำรอำชีพ 
   - ส15101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   - พ15101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   - ศ15101 ศิลปะ 
   - ง15101 กำรงำนอำชีพ 

480 
(120) 
(80) 

(120) 
(160) 

รวมวิชำพ้ืนฐำน 1,080 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 30 

กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ เนตรนำรี 40 

- ชุมนุม 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 

รวม 1,200 
 
 

  



 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน   
ท16101 ภำษำไทย 160 

ค16101 คณิตศำสตร์ 160 

ว16101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 120 

อ16101 ภำษำต่ำงประเทศ 160 

บูรณำกำรอำชีพ 
   - ส16101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   - พ16101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   - ศ16101 ศิลปะ 
   - ง16101 กำรงำนอำชีพ 

480 
(120) 
(80) 

(120) 
(160) 

รวมวิชำพ้ืนฐำน 1,080 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 30 

กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ เนตรนำรี 40 

- ชุมนุม 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 

รวม 1,200 
 

 
  



 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท๑๑๑๐๑  ภำษำไทย 1    จ ำนวน  200  ชั่วโมง 
ท๑๒๑๐๑  ภำษำไทย 2    จ ำนวน  200  ชั่วโมง 
ท๑๓๑๐๑  ภำษำไทย 3    จ ำนวน  200  ชั่วโมง 
ท๑๔๑๐๑  ภำษำไทย 4    จ ำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ท๑๕๑๐๑  ภำษำไทย 5    จ ำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ท๑๖๑๐๑  ภำษำไทย 6    จ ำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ค๑๑๑๐๑  คณิตศำสตร์ 1   จ ำนวน  200  ชั่วโมง 
ค๑๒๑๐๑  คณิตศำสตร์ 2   จ ำนวน  200   ชั่วโมง 
ค๑๓๑๐๑  คณิตศำสตร์ 3   จ ำนวน  200   ชั่วโมง 
ค๑๔๑๐๑  คณิตศำสตร์ 4   จ ำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค๑๕๑๐๑  คณิตศำสตร์ 5   จ ำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
ค๑๖๑๐๑  คณิตศำสตร์ 6   จ ำนวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ว๑๑๑๐๑  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1  จ ำนวน  80   ชั่วโมง    
 ว๑๒๑๐๑  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2  จ ำนวน  80   ชั่วโมง    
 ว๑๓๑๐๑  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3  จ ำนวน  80    ชั่วโมง    
 ว๑๔๑๐๑  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 4  จ ำนวน  12๐  ชั่วโมง    
 ว๑๕๑๐๑  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5  จ ำนวน  12๐  ชั่วโมง    
 ว๑๖๑๐๑  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 6  จ ำนวน  12๐  ชั่วโมง     
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 อ๑๑๑๐๑  ภำษำอังกฤษ 1   จ ำนวน  200  ชั่วโมง    
 อ๑๒๑๐๑  ภำษำอังกฤษ 2   จ ำนวน  200  ชั่วโมง      
 อ๑๓๑๐๑  ภำษำอังกฤษ 3   จ ำนวน  200  ชั่วโมง   
 อ๑๔๑๐๑  ภำษำอังกฤษ 4   จ ำนวน   16๐  ชั่วโมง    
 อ๑๕๑๐๑  ภำษำอังกฤษ 5   จ ำนวน   16๐  ชั่วโมง    
 อ๑๖๑๐๑  ภำษำอังกฤษ 6   จ ำนวน   16๐  ชั่วโมง    
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มวิชาบูรณาการอาชีพ 
 ง๑๑๑๐๑  เห็ดแปลงร่ำง    จ ำนวน  400  ชั่วโมง    
 ง๑๒๑๐๑  สวนผักของพ่อ   จ ำนวน  400  ชั่วโมง      
 ง๑๓๑๐๑  มหัศจรรย์ใบขลู่   จ ำนวน  400  ชั่วโมง   
 ง๑๔๑๐๑  หอยนำงรมน่ำรู้   จ ำนวน   48๐  ชั่วโมง    
 ง๑๕๑๐๑  น้ ำปลำรสเด็ด    จ ำนวน   48๐  ชั่วโมง    
 ง๑๖๑๐๑  ฮ่อยจ๊อหรรษำ    จ ำนวน   48๐  ชั่วโมง  
  
 
 
 
 
 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท11101  ภาษาไทย 1                         รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                         เวลา   200  ชั่วโมง 
 

ศึกษำ เรียนรู้ กำรอ่ำนออกเสียงค ำและบอกควำมหมำยของค ำ ค ำคล้องจอง ข้อควำมที่ประกอบด้วย
ค ำพ้ืนฐำนที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันไม่น้อยกว่ำ 600 ค ำ รวมทั้งค ำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสำระอ่ืน  กำรอ่ำนจับใจควำม
จำกสื่อต่ำง ๆ จำกหนังสือตำมควำมสนใจเหมำะสมกับวัย และหนังสือที่ครูกับนักเรียนก ำหนดร่วมกัน กำรอ่ำน
เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ต่ำง ๆ เครื่องหมำยแสดงควำมปลอดภัย และแสดงอันตรำย กำรคัดลำยมือด้วยตัว
บรรจงเต็มบรรทัดตำมรูปแบบตัวอักษรไทย  กำรเขียนสื่อสำร ด้วยค ำที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ค ำพ้ืนฐำนใน
บทเรียน ค ำคล้องจอง และประโยคง่ำย ๆ   กำรฟังและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ ค ำสั่งง่ำย ๆ  กำรจับใจควำมและพูด
แสดงควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก จำกเรื่องที่ฟังและดู ทั้งท่ีเป็นควำมรู้และควำมบันเทิง กำรพูดสื่อสำรใน
ชีวิตประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเอง กำรขอควำมช่วยเหลือ กำรกล่ำวค ำขอบคุณ กำรกล่ำวค ำขอโทษ กำรใช้
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย กำรสะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำ กำรแจกลูก และกำรอ่ำนเป็น
ค ำ มำตรำตัวสะกดท่ีตรงตำมมำตรำ และไม่ตรงตำมมำตรำ กำรผันค ำ กำรแต่งประโยคและกำรต่อค ำคล้องจอง
กำรบอกข้อคิดจำกวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองส ำหรับเด็ก บทอำขยำนตำมที่ก ำหนด และบทร้อยกรอง
ตำมควำมสนใจ 
 โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน กระบวนกำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำรพูดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และ
สร้ำงสรรค์ บอก เขียน สะกดค ำ แจกลูก ผันค ำ แต่งประโยค ต่อค ำคล้องจอง และท่องจ ำ เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดูและกำรพูด หลักกำรใช้ภำษำ วรรณคดีและวรรณกรรม โดยน ำ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต  
 เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรฟัง ชม พูด อ่ำน เขียน และเขียนภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่ว แม่นย ำ 
ฟังและอ่ำน เข้ำใจสิ่งที่ผู้อื่นพูดร่วมกับภำษำท่ำทำง และมีมำรยำทในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำร
พูด มีนิสัยรักกำรอ่ำน เหมำะสมกับระดับชั้น ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรน้อยสู่สำกล 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท12101  ภาษาไทย 2                         รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                         เวลา   200  ชั่วโมง 
 
 ศึกษำ เรียนรู้ กำรอ่ำนออกเสียงค ำ และควำมหมำยของค ำ  ค ำคล้องจอง ข้อควำม บทร้อยกรอง ง่ำย 
ๆ ที่ประกอบด้วยค ำพ้ืนฐำนเพ่ิมจำกชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ไม่น้อยกว่ำ 800 ค ำ รวมทั้งค ำท่ีใช้ในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น ๆ อ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ จำกหนังสือตำมควำมสนใจ หนังสือที่ครูและนักเรียนก ำหนดร่วมกัน 
กำรอ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำย และปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือข้อแนะน ำ กำรคัดลำยมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตำม
รูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย กำรเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์ และตำมจินตนำกำร กำรฟังและ
ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ ค ำสั่งที่ซับซ้อน กำรจับใจควำม และกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก จำกเรื่องที่ฟัง
และดู ทั้งที่เป็นควำมรู้และควำมบันเทิง กำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน กำรเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
และเลขไทย กำรเขียนสะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำ กำรแจกลูก กำรอ่ำนเป็นค ำ มำตรำตัวสะกดท่ีตรง
ตำมมำตรำและไม่ตรงตำมมำตรำ กำรผันอักษรกลำง อักษรสูง และอักษรต่ ำ ค ำท่ีมีตัวกำรันต์ ค ำท่ีมีพยัญชนะ
ควบกล้ ำ ค ำท่ีมีอักษรน ำ ค ำที่มีควำมหมำยตรงข้ำม ค ำที่มี รร กำรแต่งประโยค กำรเรียบเรียงประโยคเป็น
ข้อควำมสั้น ๆ กำรบอกลักษณะของค ำคล้องจอง และกำรเลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำนและภำษำถ่ิน น ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต กำรระบุข้อคิดท่ีได้จำกกำรอ่ำน หรือกำรฟัง
วรรณกรรมส ำหรับเด็ก บทร้องเล่นส ำหรับเด็กในท้องถิ่น กำรท่องจ ำบทอำขยำนที่ก ำหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่ำ 
 โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน กระบวนกำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำรพูด อย่ำงมีวิจำรณญำณและ
สร้ำงสรรค ์บอก ระบุ เขียน สะกดค ำ แจกลูก อ่ำนเป็นค ำ ผันอักษร แต่งประโยค เลือกใช้ และท่องจ ำ น ำควำมรู้ 
ข้อคิด ที่ได้จำกกำรอ่ำน กำรฟัง ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน   
 เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรฟัง ชม พูด อ่ำน เขียน และเขียนภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่ว แม่นย ำ 
ฟังและอ่ำน เข้ำใจสิ่งที่ผู้อื่นพูดร่วมกับภำษำท่ำทำง และมีมำรยำทในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำร
พูด มีนิสัยรักกำรอ่ำน เหมำะสมกับระดับชั้น ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรน้อยสู่สำกล 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท13101  ภาษาไทย 3                         รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                         เวลา   200  ชั่วโมง 
 
    ศึกษำ เรียนรู้ กำรอ่ำนออกเสียงค ำและบอกควำมหมำยของค ำ ค ำคล้องจอง ข้อควำมและบทร้อย
กรองง่ำย ๆ ที่ประกอบด้วยค ำพ้ืนฐำน เพิ่มจำกชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ค ำ รวมทั้งค ำที่ใช้ใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ หนังสือที่ครูและ
นักเรียนก ำหนดร่วมกัน กำรอ่ำนข้อควำมเชิงอธิบำย และปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือข้อแนะน ำ กำรอ่ำนข้อมูลจำก
แผนภำพ แผนที่และแผนภูมิ กำรคัดลำยมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตำมรูปแบบกำรเขียนอักษรไทย กำรเขียน
บรรยำยเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถำนที่ กำรเขียนบันทึกประจ ำวัน จดหมำยลำครู กำรเขียนเรื่อง
ตำมจินตนำกำร กำรจับใจควำมส ำคัญ กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น กำรบอกควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่
เป็นควำมรู้และควำมบันเทิง กำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน กำรเขียนสะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำ กำร
แจกลูก กำรอ่ำนเป็นค ำ มำตรำตัวสะกดที่ตรงตำมมำตรำและไม่ตรงตำมมำตรำ กำรผันอักษรกลำง อักษรสูง 
และอักษรต่ ำ ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ ค ำท่ีมีอักษรน ำ ค ำท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ ค ำท่ีมี ฤ ฦำ ค ำ
ที่ใช้ บัน บรร ค ำท่ีใช้ รร   ค ำมี่มีตัวกำรันต์ กำรระบุชนิดและหน้ำที่ของค ำในประโยค กำรใช้พจนำนุกรมค้นหำ
ควำมหมำยของค ำ กำรแต่งประโยคเพื่อกำรสื่อสำร กำรแต่งค ำคล้องจอง ค ำขวัญ กำรเลือกใช้ภำษำไทย
มำตรฐำนและภำษำถิ่น น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต กำรระบุข้อคิดที่ได้
จำกกำรอ่ำนวรรณกรรม วรรณคดีและเพลงพ้ืนบ้ำน กำรท่องจ ำบทอำขยำนและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ 
    โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน กระบวนกำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำรพูดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และ
สร้ำงสรรค์ บอก ระบุ เขียน สะกดค ำ แจกลูก ผันอักษร แต่งประโยค แต่งค ำคล้องจองและค ำขวัญ 
เลือกใช้  แสดงควำมคิดเห็น ศึกษำ เรียนรู้ปฏิบัติ และท่องจ ำ เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรอ่ำน กำร
เขียน  กำรฟัง กำรดูและกำรพูด หลักกำรใช้ภำษำ วรรณคดีและวรรณกรรม น ำควำมรู้ ข้อคิด จำกกำรอ่ำน ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรฟัง ชม พูด อ่ำน เขียน และเขียนภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่ว แม่นย ำ 
ฟังและอ่ำน เข้ำใจสิ่งที่ผู้อื่นพูดร่วมกับภำษำท่ำทำง และมีมำรยำทในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำร
พูด มีนิสัยรักกำรอ่ำน เหมำะสมกับระดับชั้น ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรน้อยสู่สำกล 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท14101  ภาษาไทย 4                         รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                         เวลา   160  ชั่วโมง 
 
    ศึกษำ เรียนรู้ กำรอ่ำนออกเสียงและอธิบำยควำมหมำยของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง กำรอ่ำน
บทร้อยกรองเป็นท ำนองเสนำะ กำรจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ กำรแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คำดคะเน
เหตุกำรณ์ กำรสรุปควำมรู้และข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำน กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ หนังสือที่ครูและนักเรียน
ก ำหนดร่วมกัน กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัดตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย กำร
เขียนสื่อสำร กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพควำมคิดเพ่ือใช้พัฒนำงำนเขียน กำรเขียนย่อควำมจำก
เรื่องสั้น ๆ กำรเขียนจดหมำยถึงเพ่ือน และบิดำมำรดำ กำรเขียนบันทึก และเขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ 
กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร  กำรจ ำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟังและดู กำรจับใจควำมและพูด
แสดงควำมรู้ควำมคิดในเรื่องที่ฟังและดูจำกสื่อต่ำง ๆ กำรรำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง 
กำรดู และกำรสนทนำ  กำรสะกดค ำ และบอกควำมหมำยของค ำในแม่ ก กำ มำตรำตัวสะกด  กำรผันอักษร  ค ำ
เป็นค ำตำย ค ำพ้อง ควำมหมำยของส ำนวนที่เป็นสุภำษิตและค ำพังเพย กำรระบุชนิดของค ำนำม ค ำสรรพนำม 
ค ำกริยำ ค ำวิเศษณ์ หน้ำที่ของค ำในประโยค กำรใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของค ำ กำรแต่งประโยค กำร
แต่งกลอนสี่และค ำขวัญ กำรเปรียบเทียบภำษำไทยมำตรฐำนและภำษำถิ่น น ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต กำรระบุข้อคิดจำกวรรณคดีและวรรณกรรม กำรร้องเพลงพ้ืนบ้ำน กำรท่องจ ำบท
อำขยำนที่ก ำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ 
    โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน กระบวนกำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำรพูดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และ
สร้ำงสรรค์ บอก สรุป ระบุ อธิบำย เขียน  สะกดค ำ แจกลูก แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองและค ำขวัญ   
เปรียบเทียบ ศึกษำ เรียนรู้ปฏิบัติ และท่องจ ำ เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง 
กำรดูและกำรพูด หลักกำรใช้ภำษำ วรรณคดีและวรรณกรรม น ำควำมรู้ ข้อคิด จำกกำรอ่ำนไปใช้ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรฟัง ชม พูด อ่ำน เขียน และเขียนภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่ว แม่นย ำ 
ฟังและอ่ำน เข้ำใจสิ่งที่ผู้อื่นพูดร่วมกับภำษำท่ำทำง และมีมำรยำทในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำร
พูด มีนิสัยรักกำรอ่ำน เหมำะสมกับระดับชั้น ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรน้อยสู่สำกล 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท15101  ภาษาไทย 5                         รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                         เวลา   160  ชั่วโมง 
 
    ศึกษำ เรียนรู้ กำรอ่ำนออกเสียงและบอกควำมหมำยของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง กำรอ่ำนบท
ร้อยกรองเป็นท ำนองเสนำะ กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ กำรแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่อง ที่
อ่ำน กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย ค ำสั่ง ข้อแนะน ำ และปฏิบัติตำม กำรอ่ำนหนังสือท่ีมีคุณค่ำตำมควำมสนใจ 
หนังสือที่ครูและนักเรียนก ำหนดร่วมกัน และแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน กำรคัดลำยมือด้วยตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด ตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย กำรเขียนสื่อสำร กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องและ
แผนภำพควำมคิดเพ่ือใช้พัฒนำงำนเขียน  กำรเขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน กำรเขียนจดหมำยถึงผู้ปกครอง
และญำติ กำรเขียนแสดงควำมรู้สึกและ ควำมคิดเห็น กำรกรอกแบบรำยกำรต่ำง ๆ และกำรเขียนเรื่องตำม
จินตนำกำร กำรจับใจควำมส ำคัญและกำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น ในเรื่องที่ฟังและดู จำกสื่อต่ำง ๆ กำร
วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจ ำวัน กำรพูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำ
จำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ กำรระบุชนิดและหน้ำที่ของค ำในประโยค กำรจ ำแนกส่วนประกอบของ
ประโยค กำรเปรียบเทียบภำษำไทยมำตรฐำนและภำษำถ่ิน กำรใช้ค ำรำชำศัพท์ ค ำท่ีมำจำกภำษำ 
ต่ำงประเทศ  กำรแต่งกำพย์ยำนี 11 กำรใช้ส ำนวนที่เป็นค ำพังเพยและสุภำษิต  น ำปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต กำรสรุปเรื่องจำกวรรณคดีหรือวรรณกรรม กำรระบุควำมรู้ ข้อคิด 
คุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรม กำรท่องจ ำบทอำขยำนตำมท่ีก ำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ     
    โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน กระบวนกำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำรพูดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และ
สร้ำงสรรค์ บอก สรุป ระบุ อธิบำย เขียน สะกดค ำ แจกลูก แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรอง จ ำแนก 
วิเครำะห์   เปรียบเทียบ ศึกษำ เรียนรู้ปฏิบัติ และท่องจ ำ เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรอ่ำน กำร
เขียน กำรฟัง กำรดูและกำรพูด หลักกำรใช้ภำษำ วรรณคดีและวรรณกรรม น ำควำมรู้ ข้อคิดจำกกำรอ่ำนไปใช้
ในชีวิตประจ ำวัน     

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรฟัง ชม พูด อ่ำน เขียน และเขียนภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่ว แม่นย ำ 
ฟังและอ่ำน เข้ำใจสิ่งที่ผู้อื่นพูดร่วมกับภำษำท่ำทำง และมีมำรยำทในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำร
พูด มีนิสัยรักกำรอ่ำน เหมำะสมกับระดับชั้น ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรน้อยสู่สำกล 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท16101  ภาษาไทย 6                        รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                         เวลา   160  ชั่วโมง 
 
     ศึกษำ เรียนรู้ กำรอ่ำนออกเสียงและอธิบำยควำมหมำยของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง กำรอ่ำนบท
ร้อยกรองเป็นท ำนองเสนำะ กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ กำรแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน 
กำรน ำควำมรู้ควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำนไปตัดสินใจแก้ปัญหำ กำรอ่ำนเร็ว กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย  ค ำสั่ง 
ข้อแนะน ำ และปฏิบัติตำม กำรอ่ำนข้อมูลจำกแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกรำฟ กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ 
หนังสืออ่ำนที่ครูและนักเรียนก ำหนดร่วมกันกำรคัดลำยมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตำม
รูปแบบกำรเขียน  ตัวอักษร ไทย กำรเขียนสื่อสำร กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่อง แผนภำพควำมคิด กำรเขียน
เรียงควำม กำรเขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน กำรเขียนจดหมำยส่วนตัว กำรกรอกแบบรำยกำรต่ำง ๆ  กำรเขียน
เรื่องตำมจินตนำกำรและสร้ำงสรรค์กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในจุดประสงค์ของเรื่องท่ีฟังและดูจำกสื่อ
ต่ำง ๆ  กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกกำรฟังและดูสื่อโฆษณำ กำรพูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำ
ค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ กำรพูดโน้มน้ำวในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  กำรวิเครำะห์ชนิดและหน้ำที่
ของค ำนำม ค ำสรรพนำม ค ำกริยำ ค ำวิเศษณ์ ค ำบุพบท ค ำเชื่อม ในประโยค กำรใช้ค ำรำชำศัพท์ ระดับภำษำ 
ภำษำถ่ิน ควำมหมำยของค ำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย ส ำนวนที่เป็นค ำพังเพยและสุภำษิต ลักษณะ
ของประโยคสำมัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน  กลุ่มค ำหรือวลี กำรแต่งกลอนสุภำพ กำรแสดงควำมคิดเห็นจำก
วรรณคดีและวรรณกรรม กำรเล่ำนิทำน กำรท่องบทอำขยำนและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ 
       โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน กระบวนกำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำรพูดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และ
สร้ำงสรรค์ บอก สรุป ระบุ อธิบำย เขียน สะกดค ำ แจกลูก แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองและค ำขวัญ  จ ำแนก 
วิเครำะห์ เปรียบเทียบ แสดงควำมคิดเห็น ศึกษำ เรียนรู้ ปฏิบัติและท่องจ ำ เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
กำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดูและกำรพูด หลักกำรใช้ภำษำ วรรณคดีและวรรณกรรม  น ำเอำควำมรู้ ข้อคิด
จำกกำรอ่ำน และน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต  

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรฟัง ชม พูด อ่ำน เขียน และเขียนภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่ว แม่นย ำ 
ฟังและอ่ำน เข้ำใจสิ่งที่ผู้อื่นพูดร่วมกับภำษำท่ำทำง และมีมำรยำทในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำร
พูด มีนิสัยรักกำรอ่ำน เหมำะสมกับระดับชั้น ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรน้อยสู่สำกล 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
 

 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค11101   คณิตศาสตร์ 1                     รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                         เวลา  200 ชั่วโมง 
 

ศึกษำ เรียนรู้ ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย แสดงจ ำนวนนับ เปรียบเทียบจ ำนวนนับโดยใช้
เครื่องหมำย = ,≠ > ,<  เรียงล ำดับจ ำนวนนับ หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ แสดงกำรบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงกำร ลบ และแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก และโจทย์ปัญหำหำกำรลบ 
ของจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ แบบรูปของจ ำนวนที่ เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และ ระบุรูปที่
หำยไปในแบบรูปซ้ ำของรูปเรขำคณิต และรูปอ่ืน ๆ ที่สมำซิกในแต่ละชุดที่ซ้ ำมี ๒ รูป วัดและเปรียบเทียบควำม
ยำวเป็นเซนติเมตร เป็น เมตร น้ ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด รูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉำก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย กำรใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 
เมื่อก ำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย 
   โดยใช้แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ใน
กำร  เขียน อ่ำน เปรียบเทียบ เรียงล ำดับ จ ำแนก สรุป วิเครำะห์ หำค ำตอบ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำร
สื่อสำร กำรน ำเสนอ และกำรเชื่อมโยงควำมรู้  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิ่งที่เรียนรู้ ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ ท ำงำนอย่ำง
เป็นระบบระเบียบ มีควำมรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ ตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศำสตร์ 
  
สมรรถนะ 

1. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค12101   คณิตศาสตร์ 2                     รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                         เวลา  200 ชั่วโมง 

 
ศึกษำ เรียนรู้ ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมำณสิ่งของ หรือจ ำนวนนับที่ไม่

เกินหนึ่งพันและศูนย์ กำรนับเพ่ิมทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 กำรนับลดทีละ 2 ทีละ 10 และทีละ 100 
จ ำนวนคู่ จ ำนวนคี่ หลักและค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก กำรใช้ 0 เพ่ือยึดต ำแหน่งของหลัก กำรเขียนตัวเลข
แสดงจ ำนวนในรูปกระจำย กำรเปรียบเทียบจ ำนวนและกำรใช้เครื่องหมำย =,  ≠, > และ < กำรเรียงล ำดับ
จ ำนวนไม่เกินห้ำจ ำนวน กำรบวก ลบ คูณ หำร และกำรบวก ลบ คูณ หำร ระคน โจทย์ปัญหำ  โจทย์ปัญหำ
ระคน และกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ ของจ ำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์  ควำมยำว น้ ำหนัก ปริมำตร ควำมจุ 
เงิน เวลำบนหน้ำปัดนำฬิกำ วัน เดือน ปี จำกปฏิทิน โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว ควำมจุ กำรชั่ง กำร
ตวง และเงิน รูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม ทรงกระบอก รูป
เรขำคณิตสองมิติและรูปเรขำคณิตสำมมิติ กำรเขียนรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี โดยใช้
แบบของรูป แบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 แบบรูปของจ ำนวนทีละ 1 ทีละ 2            
ทีละ 10 ทีละ 100 แบบรูปที่มีรูปร่ำง ขนำด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
   โดยใช้แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำร
เขียน อ่ำน เปรียบเทียบ เรียงล ำดับ จ ำแนก สรุป วิเครำะห์ หำค ำตอบ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร 
กำรน ำเสนอ และกำรเชื่อมโยงควำมรู้  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิ่งที่เรียนรู้ ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ ท ำงำนอย่ำง
เป็นระบบระเบียบ มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อม่ันในตนเอง  มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  ตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ 
 
สมรรถนะ 

1. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค13101   คณิตศาสตร์ 3                     รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                               เวลา  200 ชั่วโมง 
 

ศึกษำ เรียนรู้ ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงประมำณของสิ่งของหรือจ ำนวนนับที่
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ กำรนับเพิ่มและกำรนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50 กำรเปรียบเทียบ
จ ำนวนนับและกำรใช้เครื่องหมำย =  ≠  > <  หลักและค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก และกำรใช้  0 เพ่ือยึด
ต ำแหน่งของหลัก กำรเขียนตัวเลขแสดงจ ำนวนในรูปกระจำย กำรเรียงล ำดับจ ำนวนไม่เกิน 5  จ ำนวน กำรบวก 
ลบ คูณ หำร และกำรบวก ลบ คูณ หำร ระคน โจทย์ปัญหำและโจทย์ปัญหำระคน ของจ ำนวนนับ ไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์ กำรวัดควำมยำวเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร กำรชั่งน้ ำหนักเป็นกิโลกรัม กรัม  และขีด 
กำรตวงปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร มิลลิลิตร กำรเลือกเครื่องมือที่เหมำะสมกับกำรวัด กำรชั่งน้ ำหนัก กำรตวง 
กำรเปรียบเทียบและคำดคะเนควำมยำว น้ ำหนัก ปริมำตรและควำมจุของภำชนะ กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำและ
นำที กำรอ่ำนและกำรเขียนเวลำ จ ำนวนเงิน โดยใช้จุด ควำมสัมพันธ์ของหน่วยกำรวัดควำมยำว น้ ำหนัก และ
เวลำ  ชนิดของรูปเรำขำคณิต รูปวงกลม รูปวงรี รูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้ำเหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยม และรูป
แปดเหลี่ยม รูปที่มีแกนสมมำตร จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตัด มุมและสัญลักษณ์ รูปเรขำคณิตสอง
มิติ แบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นและลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ้ ำ ควำมสัมพันธ์ใน
แบบรูปของรูปที่มีรูปร่ำง ขนำด หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรจ ำแนกข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ชนิดและรำคำของสินค้ำในสหกรณ์โรงเรียน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ ำวัน 
กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพและแผนภูมิแท่ง 
   โดยใช้แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ใน
กำร    เขียน อ่ำน เปรียบเทียบ เรียงล ำดับ จ ำแนก ระบุ รวบรวม สรุป บันทึก คำดคะเน เลือกเครื่องมือ 
วิเครำะห์  แสดงวิธีกำรหำค ำตอบ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ  และกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้   

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในสิ่งที่เรียนรู้ ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ ท ำงำนอย่ำง
เป็นระบบระเบียบ มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อม่ันในตนเอง มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศำสตร์ 
 
สมรรถนะ 

1. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค14101   คณิตศาสตร์ 4                     รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                         เวลา  160 ชั่วโมง 
 

ศึกษำ เรียนรู้ ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับ เปรียบเทียบและ
เรียงล ำดับจ ำนวนนับที่ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มำกกว่ำ ๑00,000 เศษส่วน จ ำนวนคละ เปรียบเทียบ 
เรียงล ำดับเศษส่วนและจ ำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง และ
เปรียบเทียบและเรียงล ำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง ประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำง สมเหตุสมผล หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ แสดงกำรบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดง กำรลบของจ ำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงกำรคูณของจ ำนวนหลำยหลัก ๒ จ ำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยค 
สัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหำรไม่เกิน ๒ หลัก หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน ของ
จ ำนวนนับ และ ๐ แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอน ของจ ำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
สร้ำงโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอนของจ ำนวนนับ และ ๐ พร้อมทั้งหำค ำตอบ หำผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ
จ ำนวนคละ ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก และโจทย์
ปัญหำกำรลบเศษส่วนและจ ำนวน คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งหำผลบวก ผลลบของทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต ำแหน่ง แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ วัดและสร้ำงมุม โดยใช้โปรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ ควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุม ฉำก จ ำแนกชนิดของมุม บอกซ่ือ
มุม ส่วนประกอบ ของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้ำงรูปลี่เหลี่ยมมุมฉำกเม่ือก ำหนดควำมยำวของด้ำน 
ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง ตำรำงสองทำง ในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 

โดยใช้แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำร
เขียน อ่ำน เปรียบเทียบ เรียงล ำดับ จ ำแนก รวบรวม สรุป บันทึก คำดคะเน ประดิษฐ์ หำพื้นที่ วิเครำะห์  แสดง
วิธีหำค ำตอบ คำดคะเนหำพ้ืนที่ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และกำรเชื่อมโยงควำมรู้  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิ่งที่เรียนรู้ ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ  ท ำงำนอย่ำง
เป็นระบบระเบียบ มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิจำรณญำณ มีควำมเชื่อม่ันในตนเอง มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศำสตร์ และเห็นคุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 
สมรรถนะ 

1. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค15101   คณิตศาสตร ์ 5                    รายวิชาพื้นฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                           เวลา  160 ชั่วโมง 
 

ศึกษำ เรียนรู้ เศษส่วนแท้ เศษเกิน จ ำนวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองต ำแหน่ง เศษส่วนที่เท่ำกับ
จ ำนวนนับ กำรเขียนจ ำนวนนับในรูปเศษส่วน กำรเขียนเศษเกินในรูปจ ำนวนคละและกำรเขียนจ ำนวนคละใน
รูปเศษเกิน เศษส่วนที่เท่ำกัน เศษส่วนอย่ำงต่ ำ หลัก ค่ำประจ ำหลัก และค่ำของเลขโดดในแต่ละหลักของจ ำนวน
นับและทศนิยมไม่เกินสองต ำแหน่ง กำรเขียนทศนิยมในรูปของกำรกระจำย กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับ
เศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองต ำแหน่ง กำรเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ กำรเขียน ร้อยละในรูป
เศษส่วนและทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ กำรบวก ลบ คูณ หำร และบวก ลบ คูณระคน
ของเศษส่วน กำรบวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่มีค ำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต ำแหน่ง 
โจทย์ปัญหำ โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำระคน ของจ ำนวนนับ เศษส่วน  ทศนิยม และร้อยละ 
ค่ำประมำณใกล้เคียงจ ำนวนเต็มสิบ เต็มร้อยและเต็มพันของจ ำนวนนับ ควำมสัมพันธ์ของหน่วยกำรวัดปริมำตร
หรือควำมจุ ควำมยำวรอบรูปของรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม กำรหำพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก รูปสำมเหลี่ยม 
กำรวัดขนำดของมุม กำรหำปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่ ควำมยำวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกและรูปสำมเหลี่ยม ลักษณะของรูปทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์ และกำรจ ำแนกของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสำมเหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ ชนิดของมุมและกำรสร้ำงมุม โดย
ใช้ไมโ้ปรแทรกเตอร์ กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก รูปสำมเหลี่ยมและรูปวงกลม กำรสร้ำงเส้นขนำนโดยใช้ไม้ฉำก 
จ ำนวนและควำมสัมพันธ์ในแบบรูป กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรจ ำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชนิดและรำคำ
ของสินค้ำในสหกรณ์โรงเรียน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ ำวัน กำรเขียนแผนภูมิแท่งที่มีกำร
ย่นระยะของเส้นแสดงจ ำนวน กำรอ่ำนข้อมูลจำกแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 

โดยใช้แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำร
เขียน อ่ำน เปรียบเทียบ เรียงล ำดับ จ ำแนก สรุป วิเครำะห์ แสดงวิธีหำค ำตอบ คำดคะเน บอกค่ำประมำณ  กำร
วัด กำรสร้ำง กำรหำพ้ืนที่ กำรหำปริมำตร กำรหำควำมยำวรอบรูป กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร กำร
น ำเสนอ และกำรเชื่อมโยงควำมรู้  

เพ่ือให้เกดิควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิ่งที่เรียนรู้ ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ ท ำงำนอย่ำง
เป็นระบบระเบียบ มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิจำรณญำณ  มีควำมเชื่อม่ันในตนเอง  มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศำสตร์ และเห็นคุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 
สมรรถนะ 

1. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค16101   คณิตศาสตร ์ 6                    รายวิชาพื้นฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                        เวลา  160 ชั่วโมง 
 
 ศึกษำ เรียนรู้ ควำมหมำย กำรอ่ำน และกำรเขียนทศนิยมสำมต ำแหน่ง หลักและค่ำประจ ำหลัก  และ
ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมสำมต ำแหน่ง กำรเขียนทศนิยมเป็นรูปกระจำย  กำรเปรียบเทียบและ
เรียงล ำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสำมต ำแหน่ง  กำรเขียนทศนิยมไม่เกินสำมต ำแหน่งในรูปเศษส่วนและ
เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม กำรบวก ลบ คูณ หำร และบวก ลบ คูณ  หำร  ระคนของเศษส่วน จ ำนวนคละและ
ทศนิยม กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับจ ำนวนนับ  โจทย์ปัญหำและโจทย์ปัญหำระคนของจ ำนวนนับ เศษส่วน 
จ ำนวนคละ ทศนิยมและร้อยละ ค่ำประมำณใกล้เคียงเป็นจ ำนวนเต็มหมื่น  เต็มแสน และเต็มล้ำน ค่ำประมำณ
ใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งต ำแหน่งและสองต ำแหน่ง สมบัติกำรสลับที่ กำรเปลี่ยนหมู่ และสมบัติ กำรแจกแจงในกำร
คิดค ำนวณ ตัวประกอบ จ ำนวนเฉพำะและตัวประกอบเฉพำะ กำรหำ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ ำนวนนับ กำร
คำดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับพ้ืนที่  ควำมยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ปริมำตร
หรือควำมจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก แผนผังแสดงต ำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ  และแผนผังแสดงเส้นทำงกำร
เดินทำง  ส่วนประกอบของรูปเรขำคณิตสำมมิติ สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ   กำร
พิจำรณำเส้นขนำนโดยอำศัยมุมแย้ง  หรือผลบวกของขนำดของมุมภำยในที่อยู่บนข้ำงเดียวกันสองเส้นตัดกัน
เป็น  180 องศำ รูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติ กำรประดิษฐ์รูปเรขำคณิตสำมมิติและกำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยม
ชนิดต่ำง ๆ ปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป สมกำรเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทรำบค่ำหนึ่งตัว กำรแก้สมกำรโดยใช้สมบัติของกำร
เท่ำกันเกี่ยวกับกำรบวก กำรลบ กำรคูณ หรือหำร  และกำรแก้โจทย์ปัญหำด้วยสมกำร 

ศึกษำ เรียนรู้ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรจ ำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชนิดและรำคำของสินค้ำใน
สหกรณ์โรงเรียน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ ำวัน กำรอ่ำนกรำฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม 
กำรเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกรำฟเส้น กำรคำดคะเนเกี่ยวกับกำรเกิดขึ้นของเหตุกำรณ์  ต่ำง ๆ   

โดยใช้แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ใน
กำร  เขียน อ่ำน เปรียบเทียบ  เรียงล ำดับ จ ำแนก ระบุ สรุป อธิบำย วิเครำะห์ แสดงวิธีหำค ำตอบ 
คำดคะเน   บอกค่ำประมำณกำรหำพ้ืนที่ กำรหำควำมยำวรอบรูป เขียนแผนผัง ประดิษฐ์ สร้ำง แก้สมกำร กำร
แก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และกำรเชื่อมโยงควำมรู้  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจในสิ่งที่เรียนรู้  ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ ท ำงำนอย่ำง
เป็นระบบระเบียบ  มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิจำรณญำณมีควำมเชื่อม่ันในตนเอง มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศำสตร์  และเห็นคุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 
สมรรถนะ 

1. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว11101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1    รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                           เวลา  80 ชั่วโมง 
 

สำมำรถระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อำศัยอยู่บริเวณต่ำง ๆ จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ บอกสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสมกับกำรด ำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณท่ีอำศัยอยู่ ระบุชื่อ บรรยำยลักษณะและบอกหน้ำที่ของส่วนต่ำง ๆ 
ของร่ำงกำยมนุษย์ สัตว์ และพืชรวมทั้งบรรยำยกำรท ำหน้ำที่ร่วมกันของส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยมนุษย์ในกำร
ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยตนเอง โดยกำร
ดูแลส่วนต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษำควำมสะอำดอยู่เสมอ อธิบำยสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่
ใช้ท ำวัตถุซึ่งท ำจำกวัสดุชนิดเดียวหรือหลำยชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ระบุชนิดของวัสดุ
และจัดกลุ่มวัสดุตำมสมบัติที่สังเกตได้ บรรยำยกำรเกิดเสียงและทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของเสียงจำกหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ระบุดำวที่ปรำกฏบนท้องฟ้ำในเวลำกลำงวันและกลำงคืนจำกข้อมูลที่รวบรวมได้ อธิบำยสำเหตุที่มอง
ไม่เห็นดำวส่วนใหญ่ในเวลำกลำงวันจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ อธิบำยลักษณะภำยนอกของหิน จำก
ลักษณะเฉพำะตัวที่สังเกตได้ แก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้กำรลองผิดลองถูก กำรเปรียบเทียบ แสดงล ำดับขั้นตอน
กำรท ำงำนหรือกำรแก้ปัญหำ อย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม เขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ ใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงปลอดภัย ปฏิบัติตำมข้อตกลงในกำรใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษำอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งำนอย่ำง
เหมำะสม 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จิตวิทยำศำสตร์ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกำร
สหกรณ์ ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล กำรแก้ปัญหำ และกำรอภิปรำย  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่ดีต่อวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
2. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
3. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
4. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
5. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
6. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
7. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  7  สมรรถนะ 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ว12101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2   รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                         เวลา 80 ชั่วโมง 
 

สำมำรถระบุว่ำพืชต้องกำรแสงและน้ ำ เพ่ือกำรเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ ำและแสงเพ่ือกำรเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่ำวอย่ำง
เหมำะสม สร้ำงแบบจ ำลองที่บรรยำยวัฏจักรชีวิตของพืชดอก เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ เปรียบเทียบสมบัติกำรดูดซับน้ ำของวัสดุโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ และระบุกำรน ำ
สมบัติกำรดูดซับน้ ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำวัตถุในชีวิตประจ ำวัน อธิบำยสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่
เกิดจำกกำรน ำวัสดุมำผสมกันโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ เพ่ือน ำมำท ำ
เป็นวัตถุในกำรใช้งำนตำมวัตถุประสงค์และอธิบำยกำรน ำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่โดยใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ตระหนักถึงประโยชน์ของกำรน ำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่ โดยกำรน ำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่ 
บรรยำยแนวกำรเคลื่อนที่ของแสงจำกแหล่งก ำเนิดแสง และอธิบำยกำรมองเห็นวัตถุจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
ตระหนักในคุณค่ำของควำมรู้ของกำรมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทำงกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรมองวัตถุที่อยู่
ในบริเวณที่มีแสงสว่ำงไม่เหมำะสม ระบุส่วนประกอบของดิน และจ ำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้ อดิน
และกำรจับตัวเป็นเกณฑ์ อธิบำยกำรใช้ประโยชน์จำกดิน จำกข้อมูลที่รวบรวมได้  แสดงล ำดับขั้นตอนกำร
ท ำงำนหรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม เขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหำข้อผิดพลำดของโปรแกรม ใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำง จัดหมวดหมู่ ค้นหำ จัดเก็บ 
เรียกใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย ปฏิบัติตำมข้อตกลงในกำรใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษำอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งำนอย่ำงเหมำะสม 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จิตวิทยำศำสตร์ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกำร
สหกรณ์ ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล กำรแก้ปัญหำ และกำรอภิปรำย  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่ดีต่อวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
3. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
4. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
5. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
6. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
7. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
8. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  8  สมรรถนะ 
 
 



 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ว13101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3   รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                             เวลา 80 ชั่วโมง 
 

สำมำรถบรรยำยสิ่งที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต และกำรเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงประโยชน์ของอำหำร น้ ำ และอำกำศ โดยกำรดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่ำนี้
อย่ำงเหมำะสม สร้ำงแบบจ ำลองที่บรรยำยวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บำงชนิด 
ตระหนักถึงคุณค่ำของชีวิตสัตว์ โดยไม่ท ำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง อธิบำยว่ำวัตถุประกอบขึ้นจำกชิ้น
ส่วนย่อย ๆซึ่งสำมำรถแยกออกจำกกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท ำให้ร้อนขึ้นหรือท ำให้เย็นลง โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ระบุผลของแรง
ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบและยกตัวอย่ำงแรงสัมผัส
และแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อกำรเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ จ ำแนกวัตถุโดยใช้กำรดึงดูดกับ
แม่เหล็กเป็นเกณฑ์จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ ระบุขั้วแม่เหล็กและพยำกรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่ำงขั้วแม่เหล็กเมื่อ
น ำมำเข้ำใกล้กันจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ ยกตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนพลังงำนหนึ่งไปเป็นอีกพลังงำนหนึ่งจำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์ บรรยำยกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและระบุแหล่งพลังงำนในกำรผลิตไฟฟ้ำ จำก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้ำ โดยน ำเสนอวิธีกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด และ
ปลอดภัย อธิบำยแบบรูปเส้นทำงกำรขึ้นและตก ของดวงอำทิตย์โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ อธิบำยสำเหตุกำร
เกิดปรำกฏกำรณ์กำรข้ึนและตกของดวงอำทิตย์ กำรเกิดกลำงวันกลำงคืนและกำรก ำหนดทิศ โดยใช้แบบจ ำลอง 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของดวงอำทิตย์ โดยบรรยำยประโยชน์ของดวงอำทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต ระบุส่วนประกอบ
ของอำกำศ บรรยำยควำมส ำคัญของอำกำศ และผลกระทบของมลพิษทำงอำกำศต่อสิ่งมีชีวิต จำกข้อมูลที่
รวบรวมได้ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของอำกำศ โดยน ำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติตนในกำรลดกำรเกิดมลพิษทำง
อำกำศ อธิบำยกำรเกิดลมจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ บรรยำยประโยชน์และโทษของลม จำกข้อมูลที่รวบรวมได้
แสดงอัลกอริทึมในกำรท ำงำนหรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม เขียนโปรแกรม
อย่ำงง่ำย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหำข้อผิดพลำดของโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหำควำมรู้ 
รวบรวม ประมวลผล และน ำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตำมวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
ปลอดภัย ปฏิบัติตำมข้อตกลงในกำรใช้อินเทอร์เน็ต 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จิตวิทยำศำสตร์ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกำร
สหกรณ์ ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล กำรแก้ปัญหำ และกำรอภิปรำย  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่ดีต่อวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 

 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
3. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
4. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 



 
 

5. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
6. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
7. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
8. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  8  สมรรถนะ 
 
 

  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว14101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4    รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                          เวลา 120 ชั่วโมง 
 

สำมำรถบรรยำยหน้ำที่ของรำก ล ำต้น ใบ และดอก ของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้  จ ำแนก
สิ่งมีชีวิตโดยใช้ควำมเหมือน และควำมแตกต่ำงของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่
ไม่ใช่พืชและสัตว์ จ ำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้กำรมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ จ ำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้กำรมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ บรรยำยลักษณะเฉพำะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลำ 
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ ำ สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลำน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ ำนม และยกตัวอย่ำง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม เปรียบเทียบสมบัติทำงกำยภำพด้ำนควำมแข็งสภำพยืดหยุ่น กำรน ำควำมร้อน และกำร
น ำไฟฟ้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์จำกกำรทดลองและระบุกำรน ำสมบัติเรื่องควำมแข็งสภำพยืดหยุ่น 
กำรน ำควำมร้อน และกำรน ำไฟฟ้ำของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ ำวันผ่ำนกระบวนกำรออกแบบชิ้นงำน  
แลกเปลี่ยนควำมคิดกับผู้อ่ืนโดยกำรอภิปรำยเกี่ยวกับสมบัติทำงกำยภำพของวัสดุอย่ำงมีเหตุผลจำกกำรทดลอง 
เปรียบเทียบสมบัติของสสำรทั้ง ๓ สถำนะ จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตมวล กำรต้องกำรที่อยู่รูปร่ำงและ
ปริมำตรของสสำร ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมำตร ของสสำรทั้ง ๓ สถำนะ ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อ
วัตถุจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ ใช้เครื่องชั่งสปริงในกำรวัดน้ ำหนักของวัตถุ บรรยำยมวลของวัตถุที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ จ ำแนกวัตถุเป็นตัวกลำงโปร่งใสตัวกลำงโปร่งแสง 
และวัตถุทึบแสง จำกลักษณะกำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  อธิบำย
แบบรูปเส้นทำงกำรขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  สร้ำงแบบจ ำลองที่อธิบำยแบบ
รูปกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงปรำกฏของดวงจันทร์และพยำกรณ์รูปร่ำงปรำกฏของดวงจันทร์  สร้ำงแบบจ ำลอง
แสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบำยเปรียบเทียบคำบกำรโคจรของดำวเครำะห์ต่ำง ๆ จำก
แบบจ ำลอง ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในกำรแก้ปัญหำ กำรอธิบำยกำรท ำงำน กำรคำดกำรณ์ผลลัพธ์ จำกปัญหำ
อย่ำงง่ำย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหำข้อผิดพลำดและแก้ไข  
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหำควำมรู้ และประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล  รวบรวม ประเมิน น ำเสนอข้อมูลและ
สำรสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลำกหลำย เพ่ือแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน  ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
ปลอดภัย เข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ของตน เคำรพในสิทธิของผู้อ่ืนแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่
เหมำะสม 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จิตวิทยำศำสตร์ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกำร
สหกรณ์ ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล กำรแก้ปัญหำ และกำรอภิปรำย  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่ดีต่อวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
3. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 



 
 

4. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
5. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
6. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
7. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
8. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  8  สมรรถนะ 
 
 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว15101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5   รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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สำมำรถบรรยำยโครงสร้ำงและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิต เขียนโซ่อำหำรและระบุบทบำทหน้ำที่ของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อำหำร มีควำมตระหนักในคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกำรด ำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม อธิบำยลักษณะทำงพันธุกรรมที่มีกำรถ่ำยทอดจำกพ่อแม่สู่
ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ แสดงควำมอยำกรู้อยำกเห็น โดยกำรถำมค ำถำมเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน
ของตนเองกับพ่อแม่ อธิบำยกำรเปลี่ยนสถำนะของสสำร เมื่อท ำให้สสำรร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ อธิบำยกำรละลำยของสำรในน้ ำ โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของสำรเมื่อ
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมี โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ วิเครำะห์และระบุกำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และ
กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ อธิบำยวิธีกำรหำแรงลัพธ์ของแรงหลำยแรงในแนวเดียวกันที่กระท ำต่อวัตถุใน
กรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ เขียนแผนภำพแสดงแรงที่กระท ำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและ
แรงลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุ ใช้เครื่องชั่งสปริงในกำรวัดแรงที่กระท ำต่อวัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทำนที่มีต่อกำร
เปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ เขียนแผนภำพแสดงแรงเสียดทำนและแรงที่อยู่ใน
แนวเดียวกันที่กระท ำต่อวัตถุ อธิบำยกำรได้ยินเสียงผ่ำนตัวกลำงจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ ระบุตัวแปร ทดลอง 
และอธิบำยลักษณะแลกำรเกิดเสียงสูง เสียงต่ ำ ออกแบบกำรทดลองและอธิบำยลักษณะและกำรเกิดเสียงดัง 
เสียงค่อย วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง ตระหนักในคุณค่ำของควำมรู้เรื่องระดับเสียงโดย
เสนอแนะแนวทำงในกำรหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทำงเสียง เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของดำวเครำะห์และดำว
ฤกษ์จำกแบบจ ำลอง ใช้แผนที่ดำวระบุต ำแหน่งและเส้นทำงกำรขึ้นและตกของกลุ่มดำวฤกษ์บนท้องฟ้ำ และ
อธิบำยแบบรูปเส้นทำงกำรขึ้นและตกของกลุ่มดำวฤกษ์บนท้องฟ้ำในรอบปี เปรียบเทียบปริมำณน้ ำในแต่ละ
แหล่ง และระบุปริมำณน้ ำที่มนุษย์สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงคุณค่ำของ
น้ ำโดยน ำเสนอแนวทำงกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัดและกำรอนุรักษ์น้ ำ สร้ำงแบบจ ำลองที่อธิบำยกำรหมุนเวียน
ของน้ ำในวัฏจักรน้ ำ เปรียบเทียบกระบวนกำรเกิดเมฆ หมอก น้ ำค้ำงและน้ ำค้ำงแข็ง จำกแบบจ ำลอง 
เปรียบเทยีบกระบวนกำรเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในกำรแก้ปัญหำ 
กำรอธิบำยกำรท ำงำน กำรคำดกำรณ์ผลลัพธ์ จำกปัญหำ อย่ำงง่ำย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีกำรใช้
เหตุผลเชิงตรรกะอย่ำงง่ำย ตรวจหำข้อผิดพลำดและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหำข้อมูล ติดต่อสื่อสำรและท ำงำน
ร่วมกัน ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล  รวบรวม ประเมิน น ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศตำมวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริกำรบนอินเทอร์เน็ตที่หลำกหลำย เพ่ือแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย มีมำรยำทเข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ของตน เคำรพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมำะสม 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จิตวิทยำศำสตร์ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกำร
สหกรณ์ ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล กำรแก้ปัญหำ และกำรอภิปรำย  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่ดีต่อวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 

 



 
 

 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
3. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
4. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
5. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
6. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
7. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
8. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  8  สมรรถนะ 
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สำมำรถระบุสำรอำหำรและบอกประโยชน์ของสำรอำหำรแต่ละประเภทจำกอำหำรที่ตนเอง
รับประทำน บอกแนวทำงในกำรเลือกรับประทำนอำหำรให้ได้สำรอำหำรครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมำะสมกับ
เพศและวัย รวมทั้งควำมปลอดภัยต่อสุขภำพ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสำรอำหำร โดยกำรเลือกรับประทำน
อำหำรที่มีสำรอำหำรครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมำะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภำพ สร้ำง
แบบจ ำลองระบบย่อยอำหำร และบรรยำยหน้ำที่ของอวัยวะในระบบย่อยอำหำร รวมทั้งอธิบำยกำรย่อยอำหำร
และกำรดูดซึมสำรอำหำร ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบย่อยอำหำรโดยกำรบอกแนวทำงในกำรดูแลรักษำ
อวัยวะในระบบย่อยอำหำรให้ท ำงำนเป็นปกติ อธิบำยและเปรียบเทียบกำรแยกสำรผสมโดยกำรหยิบออก กำร
ร่อน กำรใช้แม่เหล็กดึงดูด กำรรินออก กำรกรอง และกำรตกตะกอน โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  รวมทั้งระบุ
วิธีแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับกำรแยกสำร อธิบำยกำรเกิดและผลของแรงไฟฟ้ำซึ่งเกิดจำกวัตถุที่ผ่ำน
กำรขัดถู โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ระบุส่วนประกอบและบรรยำยหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำยจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ เขียนแผนภำพและต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย ออกแบบกำรทดลอง
และทดลองด้วยวิธีที่เหมำะสมในกำรอธิบำยวิธีกำรและผลของกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม ตระหนักถึง
ประโยชน์ของควำมรู้ของกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ออกแบบกำรทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมำะสมในกำรอธิบำยกำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรมและแบบ
ขนำน ตระหนักถึงประโยชน์ของควำมรู้ของกำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรมและแบบขนำน โดยบอกประโยชน์ 
ข้อจ ำกัด และกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน อธิบำยกำรเกิดเงำมืดเงำมัวจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ เขียน
แผนภำพรังสีของแสงแสดงกำรเกิดเงำมืดเงำมัว สร้ำงแบบจ ำลองที่อธิบำยกำรเกิด และเปรียบเทียบ
ปรำกฏกำรณ์สุริยุปรำคำและจันทรุปรำคำ อธิบำยพัฒนำกำรของเทคโนโลยีอวกำศ และยกตัวอย่ำงกำรน ำ
เทคโนโลยีอวกำศมำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ เปรียบเทียบกระบวนกำรเกิดหิน
อัคน ีหินตะกอน และหินแปร และอธิบำยวัฏจักรหิน จำกแบบจ ำลอง บรรยำยและยกตัวอย่ำงกำรใช้ประโยชน์
ของหิน และแร่ในชีวิตประจ ำวันจำกข้อมูลที่รวบรวมได้ สร้ำงแบบจ ำลองที่อธิบำยกำรเกิดซำกดึกด ำบรรพ์และ
คำดคะเนสภำพแวดล้อมในอดีตของซำกดึกด ำบรรพ์ เปรียบเทียบกำรเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุมรวมทั้ง
อธิบำยผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกแบบจ ำลอง อธิบำยผลของมรสุมต่อกำรเกิดฤดูของประเทศไทย
จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ บรรยำยลักษณะและผลกระทบของน้ ำท่วม กำรกัดเซำะชำยฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว  สึ
นำมิ ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชำติและธรณีพิบัติภัย โดยน ำเสนอแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังและปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจำกภัยธรรมชำติและธรณีพิบัติภัยที่อำจเกิดในท้องถิ่น สร้ำงแบบจ ำลองที่อธิบำยกำรเกิด
ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก และผลของปรำกฏกำรณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของ
ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก โดยน ำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติตนเพ่ือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก ใช้
เหตุผลเชิงตรรกะในกำรอธิบำยและออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตประจ ำวัน ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่ำงง่ำย เพ่ือแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน ตรวจหำข้อผิดพลำดของโปรแกรมและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ต
ในกำรค้นหำข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศท ำงำนร่วมกันอย่ำงปลอดภัย เข้ำใจสิทธิและ
หน้ำที่ของตน เคำรพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมำะสม  



 
 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จิตวิทยำศำสตร์ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกำร
สหกรณ์ ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล กำรแก้ปัญหำ และกำรอภิปรำย  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่ดีต่อวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
3. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
4. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
5. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
6. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
7. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
8. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  8  สมรรถนะ 
 

  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ11101  ภาษาอังกฤษ 1              รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                              เวลา  200 ชั่วโมง    
 
 ศึกษำ เรียนรู้ ค ำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร และสระ ของภำษำต่ำงประเทศ และ
ภำษำไทย กำรสะกดค ำและหลักกำรออกเสียง ค ำ กลุ่มค ำ และควำมหมำย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  สหกรณ์
โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม และนันทนำกำร ภำยในวงค ำศัพท์ประมำณ 
150-200 ค ำ บทอ่ำนเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทำนที่มีภำพประกอบ บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ 
ขอบคุณ ขอโทษ ค ำศัพท์  ส ำนวนภำษำ ประโยคที่ใช้บอกควำมต้องกำร กำรแนะน ำตนเอง  ประโยคที่ใช้ขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและเรื่องใกล้ตัว วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ค ำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำลส ำคัญ 
ของเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัย ค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น กำรใช้ภำษำในกำรฟัง กำรพูดในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน   กำรใช้ภำษำ ต่ำงประเทศ
ในกำรรวบรวมค ำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว       
    โดยใช้ทักษะกำรสื่อสำร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบค ำถำม รวบรวม  ท ำท่ำทำงประกอบ และ             
เข้ำร่วมกิจกรรม  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำเสนอ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้   ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติท่ีดี
ต่อกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ มำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
 
สมรรถนะ 

1. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
 
 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ12101  ภาษาอังกฤษ 2               รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                              เวลา  200 ชั่วโมง    
_________________________________________________________________________ 
 
 ศึกษำ เรียนรู้ ค ำสั่งและค ำของร้องที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร และสระ ของภำษำ 
ต่ำงประเทศและภำษำไทย กำรสะกดค ำ ควำมหมำยของค ำ ประโยค หลักกำรอ่ำนออกเสียงค ำ 
กลุ่มค ำ  ประโยคที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สหกรณ์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำกำร
เครื่องดื่ม  และนันทนำกำร เป็นวงค ำศัพท์สะสมประมำณ 250-300 ค ำ ประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนที่มี
ภำพประกอบ บทสนทนำ ที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ ค ำศัพท์ ประโยค ข้อควำม และส ำนวน
ภำษำ ที่ใช้ในกำร แนะน ำตนเอง บอกควำมต้องกำร กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและเรื่องใกล้ตัว 
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ค ำศัพท์เก่ียวกับเทศกำลส ำคัญของเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม
ที่เหมำะสมกับวัย ค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น กำรใช้ภำษำในกำรฟัง กำรพูด ในสถำนกำรณ์
ง่ำยๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ  เพ่ือรวบรวมค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว    
       โดยใช้ทักษะกำรสื่อสำร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบค ำถำม ท ำท่ำทำงประกอบ และเข้ำร่วมกิจกรรม    

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำเสนอ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติท่ีดี
ต่อกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ มำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
 
สมรรถนะ 

1. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
 
 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ13101  ภาษาอังกฤษ 3               รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                 เวลา  200 ชั่วโมง    
_________________________________________________________________________ 
       

ศึกษำ  เรียนรู้  ค ำสั่งและค ำของร้องที่ใช้ในห้องเรียน  ค ำ  กลุ่มค ำ  ประโยคเดี่ยว  บทพูดเข้ำ
จังหวะ   กำรสะกดค ำ  กำรใช้พจนำนุกรม  หลักกำรอ่ำนออกเสียง  สัญลักษณ์และควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง  
ครอบครัว  สหกรณ์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อำหำร  เครื่องดื่มและนันทนำกำร  เป็น
วงค ำศัพท์สะสมประมำณ  350-450  ค ำ  ประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนที่มีภำพประกอบ  บทสนทนำที่ใช้
ในกำรทักทำย  กล่ำวลำ  ขอบคุณ  ขอโทษ  ประโยค ข้อควำมและส ำนวนภำษำท่ีใช้ในกำรแนะน ำตนเอง  
บอกควำมต้องกำร  กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  แสดงควำมรู้สึก   กลุ่มค ำที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
บุคคล  สัตว์  สิ่งของ  มำรยำทสังคม  วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ  ค ำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกำล  วันส ำคัญ งำน
ฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ  กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัย  ควำม
แตกต่ำงของเสียงตัวอักษร  กลุ่มค ำและประโยคของภำษำ ต่ำงประเทศและภำษำไทย  ค ำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน กำรใช้ภำษำในกำรฟัง  กำรพูดในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  กำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศ ในกำรรวบรวมค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
   โดยใช้ทักษะกำรสื่อสำร  ฝึกปฏิบัติ  เลือก  ระบุ  ตอบค ำถำม  ท ำท่ำทำงประกอบ  เข้ำร่วม
กิจกรรม   และจัดหมวดหมู่  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้   ควำมคิด   ควำมเข้ำใจ   สำมำรถน ำเสนอ   สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้   ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
เจตคติที่ดีต่อกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ  มำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
 
สมรรถนะ 

1. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ14101  ภาษาอังกฤษ 4               รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                               เวลา 160 ชั่วโมง    
 
 ศึกษำ เรียนรู้ ค ำสั่ง ค ำขอร้อง ค ำขออนุญำต ที่ใช้ในห้องเรียน ค ำแนะน ำต่ำงๆ ค ำ กลุ่มค ำ  ประโยค
เดี่ยว ข้อควำม บทพูดเข้ำจังหวะ กำรสะกดค ำ กำรใช้พจนำนุกรม หลักกำรอ่ำนออกเสียง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมำยและควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สหกรณ์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อม อำหำร 
เครื่องดื่ม เวลำว่ำงและนันทนำกำร สุขภำพและสวัสดิกำร กำรซื้อขำย ลมฟ้ำอำกำศ เป็นวงค ำศัพท์สะสม
ประมำณ 550 - 700 ค ำ ประโยค บทสนทนำ นิทำนที่มีภำพประกอบ ค ำถำมเกี่ยวกับกำรจับใจควำมของ
เรื่อง  บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ ค ำศัพท์ ส ำนวนภำษำ ประโยค  ข้อควำมที่ใช้
แสดงควำมต้องกำรของตนเอง กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กำรแนะน ำตนเอง เพ่ือน บุคคลใกล้ตัว  กำรขอ
ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ กำรแสดงควำมรู้สึก ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว  มำรยำทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ค ำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล วันส ำคัญ งำนฉลอง  และชีวิตควำมเป็นอยู่
ของเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัย ควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร ค ำ 
กลุ่มค ำ  และประโยคของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย ควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงเทศกำลและ
งำนฉลองตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย กำรค้นคว้ำ รวบรวม และกำรน ำเสนอค ำศัพท์ที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน กำรใช้ภำษำในกำร พูด กำรอ่ำน ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและ
สถำนศึกษำ     
     โดยใช้ทักษะกำรสื่อสำร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบค ำถำม ท ำท่ำทำงประกอบ น ำเสนอ และเข้ำร่วม
กิจกรรม  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำเสนอ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติท่ีดี
ต่อกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ มำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
 
สมรรถนะ 

1. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
 
 
 
 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ15101  ภาษาอังกฤษ 5               รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                               เวลา 160 ชั่วโมง    
 
    ศึกษำ เรียนรู้ ค ำสั่ง ค ำขอร้อง ที่ใช้ในห้องเรียน ภำษำท่ำทำง ค ำแนะน ำง่ำยๆ ประโยค ข้อควำม  บท
กลอน กำรใช้พจนำนุกรม หลักกำรอ่ำนออกเสียง กลุ่มค ำ ประโยคผสม ข้อควำม สัญลักษณ์ เครื่องหมำยและ
ควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สหกรณ์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อม อำหำร เครื่องดื่ม เวลำ
ว่ำงและนันทนำกำร สุขภำพและสวัสดิกำร กำรซื้อขำย ลมฟ้ำอำกำศ และเป็นวงค ำศัพท์สะสมประมำณ  750-
950  ค ำ ประโยค บทสนทนำ นิทำน หรือเรื่องสั้นๆ ค ำถำมเก่ียวกับใจควำมส ำคัญของเรื่อง บทสนทนำที่ใช้ใน
กำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ ค ำสั่ง ค ำขอร้อง ค ำขออนุญำต 
ค ำแนะน ำที่มี 1-2 ขั้นตอน ค ำศัพท์ ประโยค ข้อควำม ส ำนวนภำษำ ที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แนะน ำ
ตนเอง เพ่ือน บุคคลใกล้ตัว บอกควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ พูด
แสดงควำมรู้สึก แสดงควำมคิดเห็นและกำรให้เหตุผลประกอบ  เครื่องหมำยวรรคตอน ภำพ แผนผัง แผนภูมิ
แสดงข้อมูลต่ำงๆ กำรใช้ถ้อยค ำ น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรม ข้อมูลและ
ควำมส ำคัญของเทศกำล วันส ำคัญ งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำและ
วัฒนธรรม ควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงกำรออกเสียง ประโยคชนิดต่ำงๆ   กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน 
และ กำรล ำดับค ำตำมโครงสร้ำงประโยค ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย  เทศกำลและงำนฉลองของ
เจ้ำของภำษำกับของไทย กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม และกำรน ำเสนอค ำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อ่ืน กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถำนศึกษำ กำรใช้ 
ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ 

โดยใช้ทักษะกำรสื่อสำร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบค ำถำม ท ำท่ำทำงประกอบ เข้ำร่วมกิจกรรม  ศึกษำ
ค้นคว้ำ รวบรวม น ำเสนอ และสืบค้นข้อมูล  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำเสนอ  สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติท่ีดี
ต่อกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ  มำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ  
 
สมรรถนะ 

1. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ16101  ภาษาอังกฤษ 6               รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                               เวลา 160 ชั่วโมง    
 
   ศึกษำ เรียนรู้ ภำษำท่ำทำง ค ำแนะน ำ ข้อควำม นิทำน บทกลอน กำรใช้พจนำนุกรม หลักกำรอ่ำนออก
เสียง ประโยคหรือข้อควำม สัญลักษณ์ เครื่องหมำยและควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว สหกรณ์โรงเรียน 
เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อม  อำหำรเครื่องดื่ม เวลำว่ำงและนันทนำกำร สุขภำพและสวัสดิกำร กำรซื้อขำย  
ลมฟ้ำอำกำศ  และเป็นวงค ำศัพท์สะสมประมำณ 1,050-1,200  ค ำ  ประโยค บทสนทนำ  นิทำนหรือเรื่อง
เล่ำ  ค ำถำมเกี่ยวกับใจควำมส ำคัญของเรื่อง บทสนทนำที่ใช้ในกำรกล่ำวลำ  ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย กำรพูด
แทรกอย่ำงสุภำพ ค ำสั่ง ค ำขอร้อง ค ำขออนุญำตและค ำแนะน ำท่ีมี 2-3 ขั้นตอน  ค ำศัพท์ ประโยค ข้อควำม 
ส ำนวนภำษำ ที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  แนะน ำตนเอง เพ่ือน บุคคลใกล้ตัว บอกควำมต้องกำร ขอ
ควำมช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรพูดแสดงควำมรู้สึก  แสดงควำมคิดเห็นและกำรให้
เหตุผลประกอบ  ค ำ กลุ่มค ำ และประโยคที่มีควำมหมำยสัมพันธ์กับภำพ แผนผัง แผนภูมิและตำรำง กำรใช้
ถ้อยค ำ น้ ำเสียงและกิริยำท่ำทำงอย่ำงสุภำพ เหมำะสม ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
ข้อมลู และควำมส ำคัญของเทศกำล วันส ำคัญ งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำง
ภำษำและวัฒนธรรม ควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ กำรใช้เครื่องหมำย
วรรคตอนและกำรล ำดับตำมโครงสร้ำงประโยค ของภำษำ ต่ำงประเทศและภำษำไทย เทศกำล งำนฉลอง 
ประเพณี ของเจ้ำของภำษำกับของไทย กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม และกำรน ำเสนอค ำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้อ่ืน กำรใช้ภำษำสื่อสำร ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถำนศึกษำ กำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้นและรวบรวมค ำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว            
    โดยใช้ทักษะกำรสื่อสำร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบค ำถำม ท ำท่ำทำงประกอบ เข้ำร่วมกิจกรรม  ศึกษำ
ค้นคว้ำ รวบรวม น ำเสนอ และสืบค้นข้อมูล  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำเสนอ  สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติท่ีดี
ต่อกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ มำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
 
สมรรถนะ 

1. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
2. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
3. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
4. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
5. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  5  สมรรถนะ 
 
 
   
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง11101  เห็ดแปลงร่าง                                                    กลุ่มวิชาบูรณาการอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                 เวลา 400 ชั่วโมง 
 

ศึกษำ แปลงผักในโรงเรียน ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับเห็ด เห็ดคืออะไร เห็ดเกิดจำกอะไร เห็ดมีกี่ชนิด 
แหล่งที่อยู่ของเห็ด สภำพแวดล้อมที่เห็ดชอบ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีท ำก้อนเห็ด วิธีกำรหยอดเชื้อและบ่มเพำะ
เชื้อเห็ด กำรดูแลรักษำ กำรเก็บผลผลิต กำรท ำอำหำรจำกเห็ด กำรท ำงำนปั้น งำนปะติด กำรออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 2 มิติ กำรออกแบบฉลำก กำรเขียนส่วนประกอบบนฉลำกท่ีถูกต้อง กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 มิติ กำร
เลือกใช้สี กำรออกแบบโลโก้ กำรคิดต้นทุน – ก ำไร กำรท ำบัญชีรับ-จ่ำย กำรขำยในโรงเรียน กำรขำยนอก
โรงเรียน กำรขำยผ่ำน Page Facebook กำรคิดนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์จำกกำรเรียนเห็ด ที่สอดคล้องกับภูมิ
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของ Rayong  Marco ที่มีผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ โดยกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพ่ือน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรคิดสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ 
วิพำกษ์ วิจำรณ์คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน เอำเทคโนโลยีและควำมรู้ทำงด้ำนต่ำง ๆ ของวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในชุมชน เช่น ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนอำหำร ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 กำรลงมือปฏิบัติในกำร กำรดูแลรักษำ กำรเก็บผลผลิต กำรท ำอำหำรจำกเห็ด กำรออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 2 มิติ กำรออกแบบฉลำก กำรเขียนส่วนประกอบบนฉลำกท่ีถูกต้อง กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 มิติ กำร
เลือกใช้สี กำรออกแบบโลโก้ กำรคิดต้นทุน – ก ำไร กำรท ำบัญชีรับ-จ่ำย กำรขำยในโรงเรียน กำรขำยนอก
โรงเรียน กำรขำยผ่ำน Page Facebook 

โดยใช้กระบวนกำรอ่ำนเขียนควำมรู้ กระบวนกำรสืบค้น  กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำร
ทดลอง กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำ
ศำสตร์ กระบวนกำรปฏิบัติทำงทัศนศิลป์ กระบวนกำรสื่อสำร กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรทักษะกำรจัดกำร 
ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต รู้หน้ำที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคม ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยำศำสตร์ ตระหนักในคุณค่ำของคณิตศำสตร์   มีจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ มีคุณธรรม จริยธรรม  สำมำรถตัดสินใจน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ ำวันตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ำใจกำรท ำงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะ
กระบวนกำรท ำงำน ทักษะกำรจัดกำร ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน และทักษะกำร
แสวงหำควำมรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในกำรท ำงำน มีจิตส ำนึกในกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกร และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรด ำรงชีวิตและครอบครัวเข้ำใจ มีทักษะที่จ ำเป็น มีประสบกำรณ์ เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำอำชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ 

 
 
  



 
 

สมรรถนะ 
๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
๓. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
๔. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
๕. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
๖. ทักษะอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Career Skills and Entrepreneurship) 
๗. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
๘. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
๙. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
๑๐. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  10  สมรรถนะ 

  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง12101  สวนผักของพ่อ                                             วิชาบูรณาการอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                              เวลา 400 ชั่วโมง    
 

ศึกษำเกี่ยวกับควำมหมำย ควำมเป็นมำของผัก ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของผัก ประเภทของผัก    
ผักสวนครัว ผักกับโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง กำรปลูกผักบนดิน กำรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กำรน ำผักมำ
ประกอบอำหำรและเครื่องดื่ม เช่น น้ ำผัก ผัดผัก น้ ำพริกผักสด ผักต้ม แกงจืดผักรวม สลัดโรลแบบต่ำงๆ     
เป็นต้น กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 มิติ กำรออกแบบฉลำก กำรเขียนส่วนประกอบบนฉลำกที่ถูกต้อง         
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 มิติ กำรเลือกใช้สี กำรออกแบบโลโก้ กำรคิดต้นทุน – ก ำไร กำรท ำบัญชีรับ-จ่ำย 
กำรขำยในโรงเรียน กำรขำยนอกโรงเรียน กำรขำยผ่ำน Page Facebook กำรคิดนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์จำก
กำรเรียนสวนผักของพ่อที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  ตำมกรอบ
กำรเรียนรู้ของ Rayong  Marco ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆโดยใช้เข้ำใจควำมหลำกหลำยของระบบ
นิเวศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่ งมีชีวิตและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ         
ในระบบนิเวศ กำรถ่ำยทอดพลังงำน กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ควำมหมำยของประชำกร ปัญหำ
และผลกระทบที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิงแวดล้อม แนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำร
แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้กระบวนกำรอ่ำนเขียนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพ่ือน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน กระบวนกำรสืบค้น  กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรทดลอง กระบวนกำร
แก้ปัญหำ กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ กระบวนกำรปฏิบัติ
ทำงทัศนศิลป์ กระบวนกำรสื่อสำร กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรทักษะกำรจัดกำร ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้  
กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
STRONG : จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต รู้หน้ำที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยำศำสตร์ ตระหนักในคุณค่ำของคณิตศำสตร์   มีจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ มีคุณธรรม จริยธรรม  สำมำรถตัดสินใจน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ ำวันตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรด ำเนินชีวิต มีจิตส ำนึกและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรั พยำกรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  เข้ำใจกำรท ำงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรท ำงำน ทักษะ
กำรจัดกำร ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในกำรท ำงำน มีจิตส ำนึกในกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรด ำรงชีวิตและ
ครอบครัวเข้ำใจ มีทักษะที่จ ำเป็น มีประสบกำรณ์ เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำอำชีพ     
มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
๓. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
๔. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
๕. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 



 
 

๖. ทักษะอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Career Skills and Entrepreneurship) 
๗. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
๘. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
๙. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
๑๐. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  10  สมรรถนะ 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง13101  มหัศจรรย์ใบขลู่                                             วิชาบูรณาการอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                              เวลา 400 ชั่วโมง    
 

ศึกษำอำชีพต่ำงๆ ในชุมชนบ้ำนถนนกะเพรำ เรียนรู้เกี่ยวกับใบขลู่ ควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ 
ปัญหำและผลกระทบที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิงแวดล้อม แนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  รู้จักสรรพคุณทำงยำสมุนไพร คุณค่ำของใบ
ขลู่ แหล่งเจริญเติบโต ลักษณะกำรขยำยพันธุ์ เรียนรู้ สี รูปร่ำง พ้ืนผิว ในธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม วำด
ภำพถ่ำยทอดควำมคิดของตนเอง กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึก เรียนรู้ประโยชน์ ลักษณะ
ควำมส ำคัญต่อชุมชนรู้จักประโยชน์ของใบขลู่ คุณค่ำทำงโภชนำกำร เรียนรู้วิธีท ำชำใบขลู่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่ำงๆ ตำมกระบวนกำร กำรเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำชำใบขลู่ วิธีกำรท ำ เรียนรู้เกี่ยวกับกำรชั่ง 
ตวง วัด กำรจัดเก็บอุปกรณ์ วิธีกำรและประโยชน์กำรท ำงำน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม กำร
เลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงำน เข้ำใจขั้นตอนตำมกระบวนกำรท ำงำนด้วยควำมสะอำดและ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำพร่ำง 2 มิติ ประกอบด้วย ด้ำนกว้ำง ลงมือสร้ำง 
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรออกแบบผลิตภัณฑ์จำกใบขลู่สดที่มีควำมหลำกหลำย กำรเก็บ
รักษำผลิตภัณฑ์หลังกำรผลิต เรียนรู้กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรบริหำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว กำรเลือก
บรรจุภัณฑ์ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 มิติ กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  กำรเลือกใช้สี รู้จัก
บรรจุภัณฑ์ กำรเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมำะสมเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรเลือกบรรจุภัณฑ์ กำรเขียนแบบ 
2 มิติ กำรเลือกสีให้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้โทรศัพท์มือถือ กำรใช้โปรแกรม 
Illustator กำรใช้โปรแกรม Photoshop กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 มิติ บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม เรียนรู้
ต้นทุนก ำไร และเรียนรู้ประโยชน์ของกำรท ำต้นทุนก ำไร กำรค ำนวณต้นทุนก ำไร กำรท ำบันทึกต้นทุนก ำไร กำร
ท ำบัญชีรับ-จ่ำย กำรค ำนวณบัญชีรับจ่ำย ประโยชน์กำรท ำบัญชีรับ-จ่ำย หลักกำรเลือกสินค้ำและบริกำรในกำร
ด ำรงชีวิต กำรวิเครำะห์ กำรใช้จ่ำยของตนเอง น ำแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
เรียนและกำรด ำรงชีวิต มีวินัย  มีควำมรับผิดชอบ มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน ควำมหมำยของผู้ผลิตผู้บริโภค 
สินค้ำและบริกำรตำมหลักของสหกรณ์ กำรใช้จ่ำยเงินในชีวิตประจ ำวันที่ไม่เกินตัว และเห็นประโยชน์ของกำร
ออมกำรใช้ทรัพยำกรในชีวิต ประจ ำวันอย่ำงประหยัด กำรขำยผ่ำน Page Facebook  กำรขำยผ่ำน line กำร
ขำยผ่ำน Shopee กำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำ กำรแนะน ำสินค้ำ กำรเชิญชวนในกำรขำยสินค้ำ กำรขำยโดยใช้
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน มีทักษะกำรสื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดง
ควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย กำรเก็บรักษำ
ผลิตภัณฑ์หลังกำรผลิต กำรออกแบบโลโก้ กำรคิดต้นทุน – ก ำไร กำรท ำบัญชีรับ-จ่ำย กำรขำยนอกโรงเรียน 
กำรขำยออนไลน์    
 โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรทดลอง กระบวนกำรแก้ปัญหำ 
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำรปฏิบัติทำงทัศนศิลป์ กระบวนกำร
สื่อสำร กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรทักษะกำรจัดกำร  ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้และกำรใช้เทคโนโลยี  กำร
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
STRONG : จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต รู้หน้ำที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
           เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่ำของกำรประกอบอำชีพต่ำงๆในชุมชนและสิ่งรอบตัวน ำไปสู่กำรพ่ึงพำ
ตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและมีกำรท ำงำนร่วมกันตำมหลักกำรสหกรณ์  มีกระบวนกำร



 
 

กำรเรียนรู้ทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทักษะอำชีพในศตวรรษท่ี 21  มีจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ มีคุณธรรม จริยธรรม  สำมำรถตัดสินใจน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ ำวัน มีสมรรถนะ ด้ำนกำรสื่อสำร กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมคิดวิพำกษ์ และ
กำรเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง 

 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
๓. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
๔. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
๕. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
๖. ทักษะอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Career Skills and Entrepreneurship) 
๗. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
๘. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
๙. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
๑๐. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  10  สมรรถนะ 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง14101  หอยนางรมน่ารู้                                             วิชาบูรณาการอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                              เวลา 480 ชั่วโมง    
 

ศึกษำอำชีพต่ำงๆในชุมชนและสำมำรถบอกควำมส ำคัญของกำรประกอบอำชีพในแต่ละภูมิภำคและ
ท้องถิ่นที่ตัวเองอำศัยได้ สำมำรถบอกประโยชน์และควำมเป็นไปได้ในกำรประกอบอำชีพ อำชีพในประเทศไทย 
อำชีพในชุมชน แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบอำชีพหอยนำงรม ทิศทำง และ ขั้นเตรียมกำรประกอบ
อำชีพหอยนำงรม รู้จักทักษะกำรประกอบอำชีพของคนในชุมชน ตั้งแต่กำรเรียนรู้กำรออกหำหอยนำงรม กำร
หำหอยนำงรมตำมธรรมชำติ  กำรแกะเปลือกหอย กำรเก็บเก่ียวเพ่ือกำรบริโภคและจ ำหน่ำย กำรจัดกำร
เกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพหอยนำงรม วัสดุอุปกรณ์ในกำรหำหอยนำงรม ทักษะกำรหำหอยนำงรมขั้นตอน
กำรหำหอยนำงรม กำรหำหอยนำงรมตำมธรรมชำติในชุมชน กำรแกะเปลือกหอยนำงรม กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพ่ือกำรบริโภคและอำหำรกำรท ำเมนูอำหำรจำกหอยนำงรมโดยที่นักเรียนคิดสูตรและกำรน ำไปใช้ใชีวิตประจ ำ
วันก่อให้เกิดอำชีพที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นที่นักเรียนอำศัยอยู่และสอดคล้องกับภูมิสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  ตำมกรอบกำรเรียนรู้ของ Rayong  Marco ที่มผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ
เข้ำใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ  
ในระบบนิเวศ มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์เข้ำใจควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ
โลกน ำควำมรู้ไปใช้ในในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน เข้ำใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงมนุษย์กบัสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส ำนึกและมีส่วนร่วม 
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์ วิจำรณ์คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำน
ศิลปะอย่ำงอิสระ  ชื่นชมเข้ำใจ มีทักษะที่จ ำเป็น มีประสบกำรณ์ เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนำอำชีพ  มีคุณธรรม และมีเจตคติดีต่ออำชีพ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  เห็นคุณค่ำและมีทักษะใน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ   กำรด ำรงสุขภำพ  กำรป้องกันโรคและกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพ่ือสุขภำพป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพ  อุบัติเหตุ  กำรใช้ยำ  สำรเสพติด และควำมรุนแรง ตระหนักถึง
กำรประกอบอำชีพที่ดีในชุมชนและกำรหำเลี้ยงชีพตัวเองได้อย่ำงดี  
 โดยใช้กระบวนกำรคิดกำรออกแบบโลโก้ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรแปรรูปหอยนำงรมจำกสิ่งที่
เรียนรู้ได้อีกด้วย นักเรียนสำมำรถท ำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย กำรค ำนวณต้นทุน ก ำไร กำรลงทุน กำรขำดทุน กำร
ซื้อ ขำย จำกกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับหอยนำงรมอีกด้วย นักเรียนได้รู้ถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหอยนำงรม
ทำงกระบวนทำงวิทยำศำสตร์ ควำมน่ำจะเป็น และตัวแปรที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหอยนำงรมได้ 
เช่น ท ำไมหอยนำงรมต้องกินกับใบกระถิน ท ำไมรสชำติของหอยนำงรมถึงหวำน และคุณค่ำทำงโภชนำกำรทำง
อำหำรของหอยนำงรม  โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น  กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรทดลอง กระบวนกำร
แก้ปัญหำ กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำรปฏิบัติทำงทัศนศิลป์ 
กระบวนกำรสื่อสำร กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรทักษะกำรจัดกำร  ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้และกำรใช้
เทคโนโลยี กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต รู้หน้ำที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต 
 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่ำของกำรประกอบอำชีพต่ำงๆในชุมชนและสิ่งรอบตัวน ำไปสู่กำรพ่ึงพำ



 
 

ตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและมีกำรท ำงำนร่วมกันตำมหลักกำรสหกรณ์เข้ำใจกำรท ำงำน  
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีทักษะกระบวนกำรท ำงำน  ทักษะกำรจัดกำร  ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำร
ท ำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในกำรท ำงำนเข้ำใจและสำมำรถ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภค  กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่จ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
คุ้มค่ำเข้ำใจกำรท ำงำน  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีทักษะกระบวนกำรท ำงำน  ทักษะกำรจัดกำร  ทักษะ
กระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัย
ในกำรท ำงำน มีจิตส ำนึกในกำรใช้พลังงำนทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม   เพ่ือกำรด ำรงชีวิตและครอบครัว  รวมทั้ง
เข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ มีจิตส ำนึกในกำรใช้พลังงำนทรัพยำกร 
และสิ่งแวดล้อม   เพ่ือกำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
    มีกระบวนกำรกำรเรียนรู้ทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทักษะอำชีพในศตวรรษที่ 21  มีจิตส ำนึกใน
กำรใช้ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ มีคุณธรรม จริยธรรม  สำมำรถตัดสินใจน ำควำมรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีสมรรถนะ ด้ำนกำรสื่อสำร กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมคิด
วิพำกษ์ และกำรเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง นักเรียนสำมำรถสื่อสำร และทักษะกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรในเรื่องของ
กำรซื้อ-ขำย กำรชักจูง และกำรพูดท่ีน่ำเชื่อถือต่อหน้ำสำธำรณชน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอยนำงรมได้เป็นอย่ำง
ดีอีกด้วย  
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
๓. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
๔. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
๕. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
๖. ทักษะอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Career Skills and Entrepreneurship) 
๗. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
๘. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
๙. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
๑๐. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  10  สมรรถนะ 
  



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง15101  น้ าปลารสเด็ด                                             วิชาบูรณาการอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                              เวลา 480 ชั่วโมง    
 

ศึกษำอำชีพต่ำงๆในชุมชนบ้ำนถนนกะเพรำ ของดีเมืองแกลง เห็นคุณค่ำกำรประกอบอำชีพต่ำงๆตำม
ค ำขวัญเมืองแกลง จังหวัดระยอง  กำรเรียนรู้อำชีพในชุมชนถนนกะเพรำสู่กำรผลิตน้ ำปลำขึ้นชื่อ ศึกษำที่มำ ต้น
ก ำเนิด ควำมส ำคัญ แหล่งผลิต วัตถุดิบที่ใช้ วิธีกำรท ำ กระบวนกำรผลิต และสูตรน้ ำปลำที่ใช้รับประทำนใน
ท้องถิ่น กำรลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท ำน้ ำปลำ  กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 มิติ กำร
ออกแบบฉลำก กำรเขียนส่วนประกอบบนฉลำกท่ีถูกต้อง กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 มิติ กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรออกแบบโลโก้ กำรคิดต้นทุน – ก ำไร กำรท ำบัญชีรับ-จ่ำย กำรขำยนอกโรงเรียน กำร
ขำยออนไลน์  เรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำอำชีพอย่ำงเป็นขั้นตอน  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ 
เข้ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม และธ ำรงรักษำประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ของชำวชุมชนต ำบลเนินฆ้อ ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่ำงสันติสุข เข้ำใจระบบ
กำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธำ และธ ำรงรักษำไว้ซึ่งกำรปกครองระบบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิต และกำรบริโภค กำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดในชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ เข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ  เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ กำรกู้ยืมเงิน กำรคืนเงินกำรคิด
ดอกเบี้ย เรียนรู้ประวัติศำสตร์ในชุมชน สำมำรถใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆใน
ชุมชนอย่ำงเป็นระบบ  ตระหนักถึงควำมส ำคัญและสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน  เข้ำใจควำม
เป็นมำของกำรประกอบอำชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น มีควำมรัก ควำมภูมิใจและธ ำรงควำมเป็นไทยใน
ชุมชน  เข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของชุมชนและควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน เรียนรู้กำรดูและเขียน
แผนที่ตำมกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรด ำเนินชีวิต มีจิตส ำนึกและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนของชุมชน เข้ำใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วเพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เรียนรู้กระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรมและ
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน  เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสสำรและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของสสำร เรียนรู้กำรรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรในกำรเรียนรู้ กำรท ำงำน และกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รู้เท่ำทันควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ในระบบนิเวศกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ เรียนรู้
ปัญหำและผลกระทบที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิงแวดล้อม แนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  เรียนรู้กระบวนกำรเขียนสื่อสำร เขียน
เรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอย่ำง มีประสิทธิภำพ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำง มีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิด และ 
ควำมรู้สึกในโอกำสต่ำงๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์   เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน 
ระบบจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของจ ำนวน โดยใช้เครื่องมือที่เหมำะสม เข้ำใจพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและ
คำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และน ำไปใช้  เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เรียนรู้กำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยทัศนศิลป์ เรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล  ใช้ภำษำต่ำงประเทศใน



 
 

กำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำ แสวงหำควำมรู้ และเปิดโลกทัศน์
ของตน  
 โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น  กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรทดลอง กระบวนกำรแก้ปัญหำ 
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำรปฏิบัติทำงทัศนศิลป์ กระบวนกำร
สื่อสำร กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรทักษะกำรจัดกำร  ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้และกำรใช้เทคโนโลยี กำร
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์สว่นรวม ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
STRONG : จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต รู้หน้ำที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
           เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่ำของกำรประกอบอำชีพต่ำงๆในชุมชนและสิ่งรอบตัวน ำไปสู่กำรพ่ึงพำ
ตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและมีกำรท ำงำนร่วมกันตำมหลักกำรสหกรณ์    มีกระบวนกำร
กำรเรียนรู้ทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทักษะอำชีพในศตวรรษท่ี 21  มีจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ มีคุณธรรม จริยธรรม  สำมำรถตัดสินใจน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีสมรรถนะ ด้ำนกำรสื่อสำร กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมคิดวิพำกษ์ และกำร
เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงในพื้นที่จังหวัดระยอง 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
๓. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
๔. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
๕. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
๖. ทักษะอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Career Skills and Entrepreneurship) 
๗. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
๘. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
๙. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
๑๐. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  10  สมรรถนะ 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง16101  ฮ่อยจ๊อหรรษา                                           วิชาบูรณาการอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                              เวลา 480 ชั่วโมง    
 

ศึกษำชุมชนถนนกะเพรำ เรียนรู้ของเด่นในด้ำนอำหำรที่มีกำรใช้วัตถุดิบที่หำได้จำกท้องถิ่น เรียนรู้
เข้ำใจที่มำของแหล่งวัตถุดิบที่ได้จำกชุมชนถนนกะเพรำ รู้จักปู แหล่งที่อยู่ของปู กำรจับปู กำรเลี้ยงและ
ขยำยพันธุ์ปู ผู้เรียนเข้ำใจควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ในระบบนิเวศ กำรถ่ำยทอดพลังงำน กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ ปัญหำและผลกระทบที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แนวทำงในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรแก้ไขปัญหำสิ่ งแวดล้อม เรียนรู้วิธีในกำรแกะปู แหล่งขำยปูในชุมชน ร้ำนขำย
อำหำรแปรรูปจำกปู ได้ศึกษำประวัติควำมเป็นมำของฮ่อยจ๊อ ขั้นตอนในกำรท ำฮ่อยจ๊อ ส่วนประกอบ กำรม้วน
ฮ่อยจ๊อ กำรทอดฮ่อยจ๊อ จนสำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์ฮ่อยจ๊อที่มีควำมหลำกหลำย แปลกใหม่จำกฮ่อยจ๊อดั้งเดิม 
เข้ำใจกำรท ำงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรท ำงำน ทักษะกำรจัดกำร ทักษะกระบวนกำร
แก้ปัญหำ ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในกำรท ำงำน 
มีจิตส ำนึกในกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม ค ำนึงถึงหลักโภชนำกำร สุขลักษณะ และควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค มีกำรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ ออกแบบฉลำกที่ถูกต้อง รู้จักใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในกำรประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบฉลำกผลิตภัณฑ์ สำมำรถค ำนวณต้นทุน - ก ำไร จำกกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ฮ่อยจ๊อ ท ำบัญชี- รับจ่ำย จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ฮ่อยจ๊อ สำมำรถขำยสินค้ำได้หลำยช่องทำง ทั้งแบบ
ที่มีหน้ำร้ำน และไม่มีหน้ำร้ำนโดยใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรสินค้ำให้สำมำรถขำยให้กับผู้บริโภคได้หลำกหลำย
มำกขึ้น เข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรรบริโภคกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำง
จ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมี
ดุลยภำพ ผู้เรียนน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันก่อให้เกิดอำชีพที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นที่นักเรียนอำศัย
อยู่และสอดคล้องกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  ตำมกรอบกำรเรียนรู้ข อง 
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โดยในกำรท ำผลิตภัณฑ์ฮ่อยจ๊อ ผู้เรียนสำมำรถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในกำรอธิบำยและออกแบบวิธีกำร
แก้ปัญหำที่พบในชีวิตประจ ำวัน เข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ของตน เคำรพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมำะสม  โดยในกระบวนกำรท ำงำนมีกำรใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จิต
วิทยำศำสตร์ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกำรสหกรณ์ ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจ
ตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล กำรแก้ปัญหำ และกำรอภิปรำย เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต      
รู้หน้ำที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้ำนกำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรและกำรสื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ และกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์กับชีวิตประจ ำวัน ผู้เรียนสำมำรถกำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์ 
สร้ำงและใช้แบบจ ำลองเพ่ืออธิบำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในท้องถิ่น ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติและ
ปรำกฏกำรณ์ที่เป็นผลจำกกำรกระท ำของมนุษย์ รวมทั้งใช้กำรโต้แย้งเพื่อตัดสินใจในประเด็นทำงวิทยำศำสตร์ที่
มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนถนนกะเพรำ เป็นผู้มีจิตวิทยำศำสตร์ ท ำงำนเป็นทีม กล้ำพูด กล้ำแสดง 
มีควำมเป็นผู้มีเหตุผล สำมำรถเข้ำถึง เข้ำใจ วิเครำะห์ ตีควำม ตรวจสอบสำระและโครงสร้ำงของสื่อ 



 
 

สำรสนเทศ และดิจิตัล คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เพื่อประเมินคุณค่ำในกำรเลือกรับและใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
สร้ำงสรรค์และน ำเสนออย่ำงเป็นผู้รู้เท่ำทันตนเอง รู้ทันสื่อ (สื่อ สำรสนเทศ และดิจิทัล) และรู้เท่ำทันสังคม 
รวมทั้งใช้ประโยชน์เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสังคม สำมำรถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ในกำรค้นหำ 
บันทึก เก็บรวบรวม และจัดกระท ำข้อมูลเพ่ือน ำเสนอในรูปแบบที่หลำกหลำย อย่ำงถูกต้อง แม่นย ำและ
สร้ำงสรรค์ จัดกำรชีวิตของตนเอง พึ่งตนเอง และพัฒนำตนเองได้อย่ำงสมดุลทุกด้ำน ด ำเนินชีวิตอย่ำงมี
เป้ำหมำย มีสุขภำวะที่ดี ป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงจำกภัยต่ำง ๆ สำมำรถน้อมน ำหลักธรรมค ำสอนในศำสนำ
พุทธมำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในกำรด ำรงชีวิตหรือแก้ปัญหำ มีสติ (รู้สึกตัว) ปรับตัวต่อสภำพควำมเปลี่ยนแปลง
ได้ และฟ้ืนคืนสภำพได้อย่ำงรวดเร็ว มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น วำงตนได้เหมำะสมกับบทบำทและหน้ำที่ของตนที่
มีต่อครอบครัวและสังคม มีสุนทรียภำพ ชื่นชมควำมงำมในธรรมชำติและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ตลอดจน
ทะนุบ ำรุงรักษำให้ด ำรงสืบทอดต่อไปได้ มีทักษะกำรเรียนรู้ พร้อมเผชิญปัญหำ และพัฒนำตนอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต พึ่งตนเองและยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักตนเองทั้งควำมสนใจ ควำมถนัด และระบุ
อำชีพที่เหมำะสม มีทักษะในกำรท ำงำน กำรจัดกำร และรอบรู้ด้ำนกำรเงิน เป็นผู้ประกอบกำรที่มีจรรยำบรรณ
พร้อมรับผิดชอบสังคม สร้ำงผลิตภัณฑ์จำกกำรเป็นนวัตกรสร้ำงสรรค์และมีคุณภำพสูง มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน
แบบร่วมมือรวมพลัง ตำมบทบำทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดร่วมกัน ไว้วำงใจ เปิดใจ รับฟังควำมคิดเห็น 
มุมมองและเคำรพควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง เต็มใจสนับสนุน แบ่งปัน แลกเปลี่ยนควำมรู้และควำมคิด ใส่ใจใน
กำรประสำนควำมคิด ประนีประนอม สร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับสมำชิก ผ่ำนกำรเรียนรู้ในกำร
เป็นนวัตกรสร้ำงสรรค์ ปฏิบัติตนในฐำนะพลเมืองผู้รับผิดชอบ ด้วยกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เคำรพกติกำและกฎหมำย ปฏิบัติตนในฐำนะพลเมืองที่มีส่วนร่วมด้วยกำรมีจิตอำสำ 
ร่วมมือกับผู้อ่ืนในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่นและสังคม เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ เชื่อมั่นในหลักกำร
อยู่ร่วมกันท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงหลำกหลำย มีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในระดับต่ำง ๆ แก้ไขควำมขัดแย้งอย่ำง
สันติวิธี พึ่งตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงพ่ึงพำอำศัยกัน มีส่วนร่วมสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง ให้เกิดควำมเป็น
ธรรมในสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศชำติ โลกในควำมเป็นจริงและโลกดิจิตัล เพ่ือให้มีสันติภำพและควำม
ยั่งยืน 
 
สมรรถนะ 

๑. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) 
๒. คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
๓. กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
๔. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
๕. ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
๖. ทักษะอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Career Skills and Entrepreneurship) 
๗. ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation) 
๘. กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL) 
๙. กำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
๑๐. กำรเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล (Active Citizen with Global Mindedness) 

รวม  10  สมรรถนะ 



 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนพัฒนำตนเองตำศักยภำพ พัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเพ่ือ
ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม เสริมสร้ำงให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกของกำรท ำประโยชน์เพื่อสังคม สำมำรถจัดกำรตนเองได้ และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข โรงเรียนวัดถนนกะเพรำก ำหนดกำรจัดกิจกรรมนักเรียน ออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว  
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้ตนเองรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมสำมำรถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำ 

ก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนชีวิตทั้งในด้ำนกำรเรียนและอำชีพ สำมำรถปรับตนได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยัง
ช่วยให้ครูรู้จักและเข้ำใจนักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ปกครองในกำรมีส่วนร่วม 
พัฒนำนักเรียนนักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษำจ ำนวน 30 ชั่วโมงต่อปี   แนว
ทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนว  
  1.ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมสนใจ ธรรมชำติของนักเรียน 
  2.วิเครำะห์สมรรถนะส ำคัญของนักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ  
  3.ก ำหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนส่วนตัว
และสังคม โดยยึดสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมสนใจ ตลอดจนธรรมชำติของนักเรียนและเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำ โดยครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีส่วนร่วม 
  4.ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรมแนะแนวของสถำนศึกษำเป็นระดับกำรศึกษำและชั้นปี 
  5.ออกแบบกำรจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กำรจัดกิจกรรม เวลำจัด
กิจกรรม หลักฐำนกำรท ำกิจกรรม และกำรประเมินผล 
  6.จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวรำยชั่วโมง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เวลำ เนื้อหำ
สำระ วิธีด ำเนินกิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ และกำรประเมินผล 
  7.จัดกิจกรรมแนะแนวตำมแผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
  8.ประเมินเพ่ือตัดสินและสรุปรำยงำน 

2. กิจกรรมนักเรียน  
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมถนัดและควำมสนใจโดยเน้นเรื่อง

คุณธรรมจริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย กำรไม่เห็นแก่ตัว ควำมเป็นผู้น ำผู้ตำมท่ีดี ควำมรับผิดชอบ กำรท ำงำน
ร่วมกัน กำรรู้จักแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจ ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปันกัน และควำมเอ้ืออำทรและ
สมำนฉันท์กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี   
  นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี ระดับประถมศึกษำจ ำนวน 40 ชั่วโมงต่อ
ปีแนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี จัดกิจกรรมตำมวิธีกำรลูกเสือ ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประกำร คือ 
   1. ค ำปฏิญำณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้ค ำม่ันสัญญำ ว่ำจะปฏิบัติ
ตำมกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในกำรปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้ำม” ท ำ หรือ“บังคับ” ให้ท ำ แต่
ถ้ำ “ท ำ” ก็จะท ำให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้ ฯลฯ 
   2. เรียนรู้จำกกำรกระท ำ เป็นกำรพัฒนำส่วนบุคคล ควำมส ำเร็จหรือไม่ส ำเร็จของ
ผลงำน   อยู่ที่กำรกระท ำของตนเอง ท ำให้มีควำมรู้ที่ชัดเจน และสำมำรถแก้ปัญหำต่ำง ๆ ด้วยตัวเองได้ และท้ำ
ทำยควำมสำมำรถของตนเอง 



 
 

   3. ระบบหมู่ เป็นรำกฐำนอันแท้จริงของกำรลูกเสือ เป็นพ้ืนฐำนในกำรอยู่ร่วมกัน กำร
ยอมรับซึ่งกันและกัน กำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้ กำรใช้
ประชำธิปไตยเบื้องต้น 
   4. กำรใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีควำมเป็นหนึ่งเดียวในกำรเป็นสมำชิกลูกเสือ-
เนตรนำรี ด้วยกำรใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมำย กำรท ำควำมเคำรพ รหัสค ำปฏิญำณ กฎ 
คติพจน์ ค ำขวัญ ธง เป็นต้น วิธีกำรนี้จะช่วยให้นักเรียนตระหนักและภำคภูมิใจในกำรเป็นสมำชิกขององค์กำร
ลูกเสือโลก ซึ่งมีสมำชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจ ำนวนสมำชิกมำกที่สุดในโลก 
   5. กำรศึกษำธรรมชำติ คือ สิ่งส ำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชำติอัน
โปร่งใสตำมชนบท ป่ำเขำ ป่ำละเมำะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรำรถนำอย่ำงยิ่งในกำรไปท ำกิจกรรมกับธรรมชำติ กำร
ปีนเขำ ตั้งค่ำยพักแรมในสุดสัปดำห์หรือตำมวำระของกำรอยู่ค่ำยพักแรมตำมกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หำแก่เด็ก
ทุกคน ถ้ำขำดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่ำใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
   6. ควำมก้ำวหน้ำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่ำง ๆ ที่จัดให้เด็กท ำต้องให้มี
ควำมก้ำวหน้ำและดึงดูดใจ สร้ำงให้เกิดควำมกระตือรือร้นอยำกที่จะท ำ และวัตถุประสงค์ในกำรจัดแต่ละอย่ำง
ให้สัมพันธ์กับควำมหลำกหลำยในกำรพัฒนำตนเอง เกมกำรเล่นที่สนุกสนำน กำรแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจ
และเป็นกำรจูงใจที่ดี 
   7. กำรสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทำงท่ีถูกต้องให้แก่เด็ก เพ่ือให้เขำ
เกิดควำมมั่นใจในกำรที่จะตัดสินใจกระท ำสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีควำมต้องกำรซึ่งกันและกันเด็กก็ต้องกำรให้ผู้ใหญ่
ช่วยชี้น ำ ผู้ใหญ่เองก็ต้องกำรน ำพำให้ไปสู่หนทำงที่ดี ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงถูกต้องและดีท่ีสุด จึงเป็นกำร
ร่วมมือกัน 
ทั้งสองฝ่ำย 
  2.2  กิจกรรมชุมนุม  

เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถำนศึกษำสนับสนุนให้นักเรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตำมควำมสนใจ 
ควำมถนัดควำมสำมำรถของนักเรียนโดยโรงเรียนวัดถนนกะเพรำมีกำรจัดกิจกรรมชุมนุมที่หลำกหลำย ได้แก่ 
ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมฟุตบอล ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมSTEM ชุมนุมงำนปั้น ชุมนุมห้องสมุด 
เพ่ือเติมเต็มศักยภำพของนักเรียนตำมเจตนำรมณ์ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ชุมนุม หมำยถึง กำรรวมกลุ่มของนักเรียนที่มีควำมสนใจ ควำมถนัดในเรื่องเดียวกันและร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ของตนเองให้เต็มตำมศักยภำพ ตลอดจน
ปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรท ำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมนักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุม ระดับ
ประถมศึกษำต้องเข้ำร่วมจ ำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี แนวทำงกำรจัดกิจกรรมชุมนุม 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรของนักเรียน 
   2. ก ำหนดกิจกรรมและรำยชื่อชุมนุมท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียน 
   3. แจ้งให้นักเรียนเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุมโดยควำมสมัครใจและตำมควำมพร้อม
ของสถำนศึกษำ 
   4. ครูที่ปรึกษำกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีกำรถอดประสบกำรณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
   5. สรุป รำยงำน และตัดสินผลกำรผ่ำนกิจกรรมชุมนุม  
 
  



 
 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชำติ ในลักษณะอำสำสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลำจิตใจของนักเรียนให้มีควำมเมตตำกรุณำ มีควำมเสียสละ 
และมีจิตสำธำรณะ เพ่ือช่วยสร้ำงสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์   ระดบัประถมศึกษำต้องเข้ำร่วมจ ำนวน 10 ชั่วโมงต่อปี แนวทำงกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ กำรจัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนร่วมกันส ำรวจและวิเครำะห์สภำพ
ปัญหำ ร่วมกันออกแบบกำรจัดกิจกรรม วำงแผนกำรจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตำมแผน ร่วมสรุปและ
ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม ร่วมรำยงำนผล พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรจัดกิจกรรมกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ นักเรียนสำมำรถเลือกจัดกิจกรรมหรือเข้ำร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้ 
  1. จัดกิจกรรมภำยในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังจิตอำสำ) เป็นกิจกรรม
ที่นักเรียนและครูที่ปรึกษำกิจกรรมร่วมกันวำงแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำในวิถีชีวิตของชั้นเรียนและโรงเรียน
จนเกิดเป็นนิสัยในกำรสมัครใจท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งงำนเหล่ำนี้จะขยำยขอบเขตจำกใกล้
ตัวไปสู่สังคมท่ีอยู่ภำยนอกได้ 
  2. จัดกิจกรรมภำยนอกโรงเรียน (กิจกรรมอำสำสมัครเพ่ือสังคม) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับ
กำรสนับสนุนตำมแผนกำรจัดกิจกรรม โดยให้ท ำกิจกรรมด้วยควำมสมัครใจที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
โดยรวม แนวกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ ลักษณะกำรจัดกิจกรรม 
    1. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณำกำรในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 
    2.จัดกิจกรรมลักษณะโครงกำร/โครงงำน/กิจกรรม หมำยถึง กิจกรรมที่
นักเรียนน ำเสนอกำรจัดกิจกรรมต่อโรงเรียน เพ่ือขอควำมเห็นชอบในกำรจัดท ำโครงกำรหรือโครงงำน หรือ
กิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน 
    3. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน หมำยถึง กิจกรรมที่นักเรียนอำสำสมัครเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
กับหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ โดยนักเรียนสำมำรถ
เลือกเข้ำร่วมกิจกรรมได้โดยร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เข้ำมำจัดกิจกรรมในโรงเรียน หรือ ร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่จัด
กิจกรรมนอกโรงเรียน 
 
 การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. กิจกรรมแนะแนว 
   ตัดสินผลกำรประเมินเป็น “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” ดังนี้ 
   ผ่ำน หมำยถึง นักเรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงำน/ 
ชิ้นงำน/คุณลักษณะตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
   ไม่ผ่ำน หมำยถึง นักเรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ครบตำมเกณฑ์ ไม่ผ่ำน 
กำรปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงำน/ชิ้นงำน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
 2.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  

กำรประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี เป็นกระบวนกำรทดสอบควำมสำมำรถและพัฒนำกำร 
ด้ำนต่ำง ๆ ของนักเรียนลูกเสือ เนตรนำรี ซึ่งนอกจำกพิจำรณำควำมรู้ตำมทฤษฎีแล้ว ต้องพิจำรณำด้ำนควำม
ประพฤติ พฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย
และกำรประเมินตำมสภำพจริง ซึ่งแบ่งกำรประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ 



 
 

   ผ่ำน หมำยถึง นักเรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมครบตำมเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงำน/ชิ้นงำน/คุณลักษณะตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
   ไม่ผ่ำน หมำยถึง นักเรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ครบตำมเกณฑ์ ไม่ผ่ำนกำรปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีผลงำน/ชิ้นงำน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

3. กิจกรรมชุมนุม  
กำรประเมินผลกิจกรรมชุมนุมเป็นกำรตรวจสอบควำมสำมำรถและพัฒนำกำร 

ด้ำนต่ำง ๆ ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและประเมินตำมสภำพจริงโดยก ำหนดผล 
กำรประเมินเป็น “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” 
   ผ่ำน หมำยถึง นักเรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมครบตำมเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงำน/ชิ้นงำน/คุณลักษณะตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
   ไม่ผ่ำน หมำยถึง นักเรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ครบตำมเกณฑ์ ไม่ผ่ำนกำรปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีผลงำน/ชิ้นงำน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

นักเรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมให้ครบตำมกรอบเวลำ 
ในโครงสร้ำงของหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรประเมินในแต่ละกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ มีผลกำร
ประเมินเป็น “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” ดังนี้ 
   ผ่ำน หมำยถึง นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมครบตำมเวลำ ปฏิบัติกิจกรรม 
และมีผลงำน/ชิ้นงำน/คุณลักษณะตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
   ไม่ผ่ำน หมำยถึง นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ครบตำมเวลำ ปฏิบัติกิจกรรม 
หรือมีผลงำน/ชิ้นงำน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
 
เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 

1. นักเรียนเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนครบทุกกลุ่มสำระตำมโครงสร้ำงเวลำเรียนและมีเวลำเรียนอย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 ของเวลำเรียนแต่ละรำยวิชำ/กิจกรรม 

2. นักเรียนมีผลกำรประเมินรำยวิชำระดับ 1 ขึ้นไปทุกรำยวิชำ 
3. นักเรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับ ผ่ำน 

หรือดี หรือดีเยี่ยม 
4. นักเรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับ ผ่ำน หรือดี 

หรือดีเยี่ยม 
5. นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและมีผลกำรประเมิน ผ่ำนทุกกิจกรรม  

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

คณะผู้จัดท า  
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา  
นำยสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ    ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง 
รองศำสตรำจำรย์ประภำภัทร นิยม  อธิกำรบดีสถำบันอำศรมศิลป์  
นำยชำตรี ปุระมงคล    ศึกษำธิกำรจังหวัดระยอง  
สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมำะ   รองศึกษำธิกำรจังหวัดระยอง 
นำยธงชัย มั่นคง      อดีดผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2   
นำงนงค์นุช อุทัยศรี      อดีตศึกษำนิเทศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2   
นำงสำวฮุสนำ  เงินเจริญ    ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
นำงสำวปวีณำ  พุ่มพวง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ  
นำงรัชนี  แก้วประเสริฐ    ครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
นำงพรรณรำย  บุญแผง   ครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
นำงสำวศรัญญำ  งำมสม   ครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
นำงสำวณัฏฐิกำ  สมัยมงคล   ครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
นำงกฤษติกำ  ถวิลค ำ    ครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
นำงสำวมนัสวี  สรรเสริญ   ครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงอรุโณทัย  สวัสดี   ครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
 
 
 
 
  



 
 

กรอบหลักสูตรการจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง: RAYONG MARCO  
(พ.ศ.2562-2564) 

  
1. ความส าคัญและความเป็นมา  
            พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก ำหนดควำมมุ่งหมำยและหลักกำรจัดกำรศึกษำไว้เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่ำงมี
ควำมสุข ในกระบวนกำรเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส ำนึกที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษำและส่งเสริมสิทธิ หน้ำที่ เสรีภำพ ควำมเคำรพ
กฎหมำย ควำมเสมอภำคและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย รู้จักรักษำ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ รวมทั้งส่งเสริมศำสนำ ศิลปะวัฒนธรรมของชำติ กำรกีฬำ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย และควำมรู้อันเป็นสำกล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มี
ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยยึดหลักเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิตส ำหรับประชำชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
พัฒนำสำระและกระบวนกำรเรียนรู้ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
            นอกจำกนี้ได้ก ำหนดให้กำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย ต้องเน้นควำมส ำคัญทั้ง
ควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้ และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับกำรศึกษำในเรื่องต่ำง 
ๆ ได้แก่ 1) ควำมรู้เกี่ยวกับตนเองและควำมสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 2) ควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
สมดุลยั่งยืน 3) ควำมรู้เกี่ยวกับศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรกีฬำ ภูมิปัญญำไทย และกำรประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญำ 4) ควำมรู้และทักษะด้ำนคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำ เน้นกำรใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง และ 5) ควำมรู้
และทักษะในกำรประกอบอำชีพและกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 
            ด้วยเหตุดังกล่ำว จึงเป็นควำมจ ำเป็นที่จังหวัดระยองซึ่งมีแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดระยองซึ่งมี
เป้ำหมำยเพื่อพัฒนำคนระยองให้มีคุณภำพ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงเมืองระยองให้น่ำอยู่ จึงได้จัดท ำ
กรอบหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำ ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดระยอง: RAYONG MARCO (พ.ศ.
2562-2564) นี ้
 
2. เป้าหมาย 
  กรอบหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดระยอง ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียน ดังนี้ 
              1. เด็กระยองเป็นผู้น ำที่สร้ำงสรรค์สังคมดิจิทัล 
    2. คนระยองรู้รำกเหง้ำ เท่ำทันสังคม อุดมปัญญำ จิตใจดี มีวินัย มีรำยได้ ใส่ใจสุขภำพ 
              3. คนระยองมีจิตส ำนึกในกำรพัฒนำเมืองระยองให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
              4. คนระยองมีคุณภำพชีวิตที่ดี เป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
  
3. กรอบสมรรถนะ 
            หลักสูตรระยองมุ่งพัฒนำสมรรถนะหลักของผู้เรียน ให้คนระยองเป็นคนไทยฉลำดรู้ (Literacy 
Thais) คนไทยสำมำรถสูง (Smart Thais) คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais) พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active 
Thai Citizen) ดังนี้ 



 
 

            1. สมรรถนะหลักพ้ืนฐำน (Basic Core Competencies) หมำยถึง สมรรถนะกำรรู้พื้นฐำน คือ เป็น
สมรรถนะของ Basic Literacy ที่มีควำมส ำคัญจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันและเป็นสมรรถนะที่
พัฒนำข้ำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ หรือน ำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ได้ ประกอบด้วย 
              1.1 กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรและควำมเป็นไทย (Thai Language for 
Communicatation and Thainess) 
             ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
              ฟัง ชม พูด อ่ำน เขียน และเขียนภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่ว แม่นย ำ 
              ฟังและอ่ำน เข้ำใจสิ่งที่ผู้อ่ืนพูดร่วมกับภำษำท่ำทำง หรือน ำเสนอในรูปแบบของข้อควำม
ร่วมกับกรำฟฟิก ผ่ำนสื่อรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งบุคคล สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตัล โดยเปิดรับควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด
และวัฒนธรรม และเท่ำทันเจตนำของผู้พูดหรือผู้เขียน ; ไตร่ตรอง ตรวจสอบ และน ำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ร่วมกับ
ควำมรู้และประสบกำรณ ์เดิมให้เกิดประโยชน์แก่กำรด ำเนินชีวิตและกำรเรียนรู้ของตนเอง 
     พูดหรือเขียน เพื่อแสดงออกถึงควำมรู้ ควำมคิดของตน ร่วมกับสื่อประสมต่ำง ๆ ได้อย่ำง
ชัดเจน มีพลัง สร้ำงสรรค์ ค ำนึงถึงสิทธิและผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
     1.2 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in everyday life) 

   ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
             มีทักษะด้ำนแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และ
กำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ เพื่อให้รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภำพ
แวดล้อ น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ เจตคติ ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รวมทั้งสถำนกำรณ์
ใหม่ๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่หรือกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
    1.3 กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry &  
Scientific Mind) 
    ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
     สำมำรถในกำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์ สร้ำงและใช้แบบจ ำลองเพ่ืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติและปรำกฏกำรณ์ท่ีเป็นผลจำกกำรกระท ำของมนุษย์ รวมทั้งใช้กำรโต้แย้งเพ่ือตัดสินใจในประเด็นทำง
วิทยำศำสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และระดับโลก ตลอดจนเป็นผู้มีจิตวิทยำ
ศำสตร์ ท ำงำนเป็นทีม กล้ำพูด กล้ำแสดง มีควำมเป็นผู้มีเหตุผล ตลอดจนรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ระดับประเทศ และระดับโลก 
     สำมำรถในกำรใช้กระบวนกำรออกแบบทำงวิศวกรรมเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมซึ่งเป็นผลงำน
สิ่งประดิษฐ์หรือวิธีกำรที่ใช้แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน ด้วยควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และระดับโลก 
    1.4 กำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English for Communication) 
    ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
     สำมำรถในกำรน ำควำมรู้ด้ำนหลักภำษำและทักษะกำรใช้ภำษำ ทั้งกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียน 
รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์มำใช้เพ่ือกำรสื่อสำรในบริบทชีวิตจริง ได้ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนและเหมำะสม
กับบริบททำงสังคมและวัฒนธรรมด้วยควำมม่ันใจและรับผิดชอบ และมีกลวิธีในกำรสื่อควำมหมำยเพ่ือกำร
สื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถใช้ภำษำได้ตำมกรอบอ้ำงอิงสภำยุโรป (CEFR) ไม่ต่ ำกว่ำระดับ A2 
  2. สมรรถนะหลักท่ัวไป (Generic Core Competencies) ประกอบด้วย 



 
 

    2.1 ทักษะกำรคิดชั้นสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills (4R) and 
Innovations): 4Rs ; Reasoning, Critical Thinking, Problem solving and Creative thinking 
    ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
     สำมำรถใช้กำรคิดเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และกำรใช้ชีวิต มีกำรคิดให้รอบคอบก่อนที่จะ
กระท ำหรือไม่กระท ำใด ๆ บนฐำนของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และน่ำเชื่อถือ มีกำรตัดสินใจโดยยึดหลัก
เหตุผล และกำรพิจำรณำอย่ำงรอบด้ำน ทั้งในด้ำนคุณ โทษ และควำมเหมำะสมตำมหลักกฎหมำย ศีลธรรม 
คุณธรรม ค่ำนิยม รวมทั้งควำมเชื่อและบรรทัดฐำนของสังคมและวัฒนธรรม 
                  สำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรวิเครำะห์หำสำเหตุอย่ำงแท้จริง และหำวิธีกำร
แก้ปัญหำหรือทำงออกท่ีเหมำะสมกับบุคคล สถำนกำรณ์ และบริบท รวมทั้งสำมำรถคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
และแปลงควำมคิดนั้นให้เป็นรูปธรรม สำมำรถบริหำรจัดกำรจนเกิดเป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตน ผู้อ่ืน สังคม ประเทศ และโลก 
                 2.2 กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิตัล (Media, Information and Digital Literacy : 
MIDL) 
              ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
                  สำมำรถเข้ำถึง เข้ำใจ วิเครำะห์ ตีควำม ตรวจสอบสำระและโครงสร้ำงของสื่อ สำรสนเทศ 
และดิจิตัล คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เพ่ือประเมินคุณค่ำในกำรเลือกรับและใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้ำงสรรค์และ
น ำเสนออย่ำงเป็นผู้รู้เท่ำทันตนเอง รู้ทันสื่อ (สื่อ สำรสนเทศ และดิจิทัล) และรู้เท่ำทันสังคม รวมทั้งใช้ประโยชน์
เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงสังคม 
                2.3 ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
              ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
                  จัดกำรชีวิตของตนเอง พ่ึงตนเอง และพัฒนำตนเองได้อย่ำงสมดุลทุกด้ำน ด ำเนินชีวิตอย่ำงมี
เป้ำหมำย มีสุขภำวะที่ดี ป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงจำกภัยต่ำง ๆ สำมำรถน้อมน ำหลักศำสนำที่ตนยึดถือมำเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวในกำรด ำรงชีวิตหรือแก้ปัญหำ ปรับตัวต่อสภำพควำมเปลี่ยนแปลงได้ และฟ้ืนคืนสภำพได้อย่ำง
รวดเร็ว มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน วำงตนได้เหมำะสมกับบทบำทและหน้ำที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม มี
สุนทรียภำพ ชื่นชมควำมงำมในธรรมชำติและศิลปวัฒนธรรม และทะนุบ ำรุงรักษำให้ด ำรงสืบทอดต่อไปได้ 
               2.4 ทักษะอำชีพและกำรเรียนรู้ (Career and learning Skills) 
              ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
                  มีทักษะกำรเรียนรู้ พร้อมเผชิญปัญหำ และพัฒนำตนอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต พึ่งตนเองและ
ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักตนเองทั้งควำมสนใจ ควำมถนัด และระบุอำชีพที่เหมำะสม มีทักษะ
ในกำรท ำงำน กำรจัดกำร และรอบรู้ด้ำนกำรเงิน เป็นผู้ประกอบกำรที่มีจรรยำบรรณพร้อมรับผิดชอบสังคม 
สร้ำงผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์ท่ีมีคุณภำพสูง 
                2.5 กำรท ำงำนแบบรวมพลัง เป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) 
              ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
                  มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนแบบร่วมมือรวมพลัง ตำมบทบำทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ร่วมกัน ไว้วำงใจ เปิดใจ รับฟังควำมคิดเห็น มุมมองและเคำรพควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง เต็มใจสนับสนุน แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนควำมรู้และควำมคิด ใส่ใจในกำรประสำนควำมคิด ประนีประนอม แสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์
ทำงบวกกับสมำชิก 



 
 

               2.6 พลเมืองมีส่วนร่วมและส ำนึกสำกล (Active Citizen and Global Mindedness) 
              ค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน: 
                 ปฏิบัติตนในฐำนะพลเมืองผู้รับผิดชอบ ด้วยกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี เคำรพกติกำและกฎหมำย 
                    ปฏิบัติตนในฐำนะพลเมืองที่มีส่วนร่วมด้วยกำรมีจิตอำสำ ร่วมมือกับผู้อ่ืนในกำรแก้ปัญหำและ
พัฒนำสังคม เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ เชื่อมั่นในหลักกำรอยู่ร่วมกันท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงหลำกหลำย 
มีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในระดับต่ำง ๆ แก้ไขควำมขัดแย้งอย่ำงสันติวิธี พึ่งตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำง
พ่ึงพำอำศัยกัน มีส่วนร่วมสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง ให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ประเทศชำติ โลกในควำมเป็นจริงและโลกดิจิตัล เพื่อให้มีสันติภำพและควำมยั่งยืน 
4. สาระการเรียนรู้ 
             สำระที่ 1 กำรพัฒนำก ำลังคนสู่ควำมเป็นผู้น ำ (Manpower) 
             สำระที่ 2 ภูมิปัญญำท้องถิ่น (Ancestor) 
             สำระที่ 3 ทรัพยำกร (Resource) 
             สำระที่ 4 กำรจัดกำรถิ่นฐำน (City Planning) 
             สำระที่ 5 อำชีพ (Occupation) 
  
  



 
 

5. โครงสร้างสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ เรียนไปท าไม เพื่ออะไร เรียนอะไร (เนื้อหา) 

สำระที่ 1 กำรพัฒนำ
ก ำลังคนสู่ควำมเป็น
ผู้น ำ 
Manpower 

1.สร้ำงคนระยองให้เป็นผู้น ำที่สร้ำงสรรค์
สังคมยุคดิจิทัล 
2.สร้ำงคนระยองให้เป็นคนดี มีคุณภำพชีวิต
ที่ดี เป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม 
3.สร้ำงคนระยองให้รู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลง 

1.ผู้น ำที่สร้ำงสรรค์ 
2.กำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 
(ภำษำไทย+ภำษำอังกฤษ+ภำษำ
เพ่ือนบ้ำน) 
3.ควำมเป็นพลเมือง (Citizenship) 
4.ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital & 
Technology) 

สำระที่ 2 ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
Ancestor 

1.เรียนรู้และจดจ ำรำกเหง้ำของคนระยอง 
2.ประพฤติ ปฏิบัติ ท ำตำมรำกเหง้ำของคน
ระยอง  
3.สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับรำกเหง้ำของคน
ระยอง 
4.พัฒนำต่อยอดรำกเหง้ำของคนระยองสู่
สำกล 

1.ประเพณี วัฒนธรรม 
2.ภูมิปัญญำ 
3.บุคคลส ำคัญ 
4.ประวัติศำสตร์ 
5.อำหำรพื้นบ้ำน 

สำระที่ 3 ทรัพยำกร 
Resource 

1.ท ำควำมรู้จักภูมิประเทศ แหล่งทรัพยำกร
ในจังหวัดระยอง 
2.สร้ำงจิตส ำนึกต่อทรัพยำกร สร้ำง
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3.รู้จักใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและยำวนำน 

1. ภูมิประเทศ (ป่ำไม้ ทะเล ภูเขำ 
น้ ำตก และอ่ืน ๆ) 
2. ทรัพยำกรธรรมชำติ 

สำระที่ 4 กำรจัดกำร
ถิ่นฐำน 
City Planning 

1. ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรถิ่น
ฐำนของตน ชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดระยอง 
ให้ปลอดภัยและน่ำอยู่ 
2. รู้วิธจีัดกำรถิ่นฐำนของตน ชุมชน ท้องถิ่น 
และจังหวัดระยอง ให้ปลอดภัยและน่ำอยู่ 
3. จัดท ำข้อเสนอและพัฒนำถิ่นฐำนของตน 
ชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดระยอง ให้ปลอดภัย
และน่ำอยู่ 

1. กำรจัดกำรถิ่นฐำนให้น่ำอยู่ 
(ห้องเรียน โรงเรียน บ้ำน ชุมชน ท้องถิ่น 
และจังหวัด) 
2. กำรออกแบบพัฒนำถิ่นฐำนน่ำอยู่ 
(ห้องเรียน โรงเรียน บ้ำน ชุมชน ท้องถิ่น 
และจังหวัด) 
3. กำรจัดท ำข้อเสนอพัฒนำถิ่นฐำนน่ำ
อยู่ (ห้องเรียน โรงเรียน บ้ำน ชุมชน 
ท้องถิ่น และจังหวัด) 

สำระที่ 5 อำชีพ 
Occupation 

1. พัฒนำคนให้มีอำชีพ เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว 
2. พัฒนำอำชีพเชิงสร้ำงสรรค์ และตอบโจทย์
บริบทระยอง 

1. คุณลักษณะพ้ืนฐำนทำงอำชีพ 
2. กำรปลูกฝังคุณลักษณะพ้ืนฐำนทำง
อำชีพ 
3. กำรประกอบอำชีพ 



 
 

 6. การน าไปใช ้
            1. ส ำหรับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำหนดกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
            2. ส ำหรับสถำนศึกษำ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้มีเวลำเรียนอย่ำงน้อยร้อยละ 30 
ของเวลำเรียนทั้งหมด หรือ อำจบูรณำกำรในสำระกำรเรียนรู้หลัก 
            3. ส ำหรับกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกิจกรรม 
 
7. การประเมินผลกรอบหลักสูตรการศึกษาจังหวัดระยอง 
             ประเมินผลกรอบหลักสูตรกำรศึกษำจังหวัดระยองใช้กระบวนกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำย ระดับ และรูปแบบของกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดระยอง 
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