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ค าน า 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ พุทธศักราช 2565 ตาม(ร่าง) กรอบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช .......... ระดับ ประถมศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญที่สร้าง
การเปลี่ยนแปลง คือ “สมรรถนะหลัก”เป็นสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาบุคคลในฐานะมนุษย์และพลเมือง
ที่เข้มแข็งที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในตนเรียน รู้และเติบโต  

การใช้สมรรถนะการเรียนรู้ได้เน้นตามกรอบสมรรถนะหลักการเรียนรู้ ทั้ง 6 สมรรถนะ ร่วม
สร้างสรรค์การท างาน การใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็นไทยบนพ้ืนฐานความเข้า
ใจความแตกต่างและหลากหลายในสังคม โดยมีความคาดหวังว่า (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช .......... ระดับประถมศึกษา จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ในทุกย่างก้าว
ของเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้ครู ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ได้ทบทวนรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จริงในห้องเรียนจะบ่งชี้ถึงการน าเป้าหมายการเรียนรู้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดประสบ 
การณ์จริงทั้งในและนอกโรงเรียน เพ่ือให้เกิดสมรรถนะส าคัญที่ติดตัวไปใช้ในการด ารงชีวิตสิ่งส าคัญคือ 
ผู้เรียนทุกคนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ ไม่ว่าผู้เรียนจะมี
ความสามารถ ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจใด ๆ ก็ตาม และบรรลุผลส าเร็จนี้ได้ด้วยความมุ่งมั่นและ
ท างานอย่างมืออาชีพของทุกฝ่าย ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ตามที่
จงัหวัดกาญจนบุรีได้ก าหนดไว้ 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ศึกษา 
นิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า (ร่าง)กรอบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ และเอกสารประกอบหลักสูตรที่
จัดท าขึ้น จะเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถน าหลักสูตรไปใช้จัดการเรียน
การสอนและด าเนินการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ  
ปีการศึกษา 2565 

ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช ............  ระดับประถมศึกษา 
-------------------------------------------------------------- 

เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ  ได้เข้าร่วมจัดท า (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช ........... ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลง คือ 
“สมรรถนะหลัก”เป็นสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาบุคคลในฐานะมนุษย์และพลเมืองที่เข้มแข็ง ที่รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในตน เรียนรู้และเติบโต ร่วมสร้างสรรค์การท างาน การใช้ชีวิต
อย่างเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็นไทยบนพ้ืนฐานความเข้าใจความแตกต่างและหลากหลายใน
สังคม โดยมีความคาดหวังว่า (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ........ ระดับ
ประถมศึกษา จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ในทุกย่างก้าวของเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และสร้างแรงบันดาลใจให้ครู ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ได้ทบทวน
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจริงในห้องเรียนจะบ่งชี้ถึงการน า
เป้าหมายการเรียนรู้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดประสบการณ์จริงทั้งในและนอกโรงเรียน  
เพ่ือให้เกิดสมรรถนะส าคัญที่ติดตัวไปใช้ในการด ารงชีวิตสิ่งส าคัญคือ ผู้เรียนทุกคนประสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ ไม่ว่าผู้เรียนจะมีความสามารถ ภูมิหลังทางสังคมและ
เศรษฐกิจใด ๆ ก็ตาม และบรรลุผลส าเร็จนี้ได้ด้วยความมุ่งมั่นและท างานอย่างมืออาชีพของทุกฝ่าย  

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ก าหนดไว้  โดย
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะภายใต้มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน   

 บัดนี้  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ  ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับ
ประถมศึกษา  พุทธศักราช 2565  ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ....... 
ระดับประถมศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2565  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 

ประกาศ ณ วันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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ตอนที่ 1 
สาระส าคัญบริบทสถานศกึษา 

 
โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลชุมชน/หมู่บ้านและห่างจากอ าเภอ ทองผาภูมิ

ประมาณ  60  กิโลเมตร  การคมนาคมไม่สะดวก   การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากล าบาก
เนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
และรับจ้าง ขาดทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน  จึงส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 

  

1.1 ข้อมูลบริบทสถานศกึษา 
 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี 71180 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่เหมืองแร่ตะกั่ว Kemco 
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อตั้งอยู่ห่างไกลกับชุมชน มีลักษณะ
เป็นชุมชน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง
ทั่วไป  จัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 265 คน มีบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งหมด 21 คน มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารเรียน
ชั่วคราว 1 โรงอาหาร 1 หลัง เรือนเลี้ยงไก่ 1 หลัง โรงเลี้ยงแพะ 1 หลัง ลานธรรมวิถีพุทธ แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน   เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาทักษะชีวิตให้ กับนักเรียน บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะอาชีพ” ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อตั้งอยู่ห่างไกลกับชุมชน มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป สภาพ
บ้านเรือนอยู่ติดกันเป็นกลุ่มๆ ในเครือญาติ รายได้ต่อครัวเรือนค่อนข้างต่ า   ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหา
ทางด้านการเรียน ปัญหาครอบครัวจากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นคณะกรรมกาสถานศึกษา  ผู้ปกครอง
และคณะครู มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาต่างๆ  ที่กล่าวมา  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียน บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะอาชีพ” 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1.2 วิสัยทัศน์สถานศึกษา 
       โรงเรียนพอเพียง   เคียงคู่คุณธรรม   ก้าวทันเทคโนโลยี   ทักษะชีวีสู่ความเป็นเลิศ 

1.3 พันธกิจสถานศึกษา 
      1. จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  และรู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
      2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
      3. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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      4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียน 

1.4 สมรรถนะการเรียนรู้ 
     1. การจัดการตนเอง 
      2. การคิดขั้นสูง 
      3. การสื่อสาร 
      4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
      5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
      6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. อยู่อย่างพอเพียง 
5. มีจิตสาธารณะ 

 
1.5 คุณภาพผู้เรียน (แยกชั้น/ระดับชั้น/ช่วงชั้น) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

1. ตัวบ่งชี้ที่ 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.80 ดีมาก 

2. ตัวบ่งชี้ที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ 10.00 9.68 ดีมาก 

3. ตัวบ่งชี้ที่  3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.03 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.01 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.89 พอใช้ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.60 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่  6 ประสิทธิผลของการตัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

และต้นสังกัด 

5.00 4.81 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 82.82 ดี 
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1.7 การวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา 

บริบทของโรงเรียน ความส าเร็จของโรงเรียน การคาดการอนาคตความส าเร็จของโรงเรียน 
ด้านกายภาพ 
โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ตั้งอยู่หมู่ที่7ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี 71180 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต้ังอยู่บริเวณพืน้ที่
เหมืองแร่ตะกั่ว Kemcoในเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าทุ่งใหญน่เรศวร  โรงเรียนบ้าน
เหมืองสองท่อตั้งอยู่ห่างไกลกับชมุชน มีลักษณะเป็นชุมชน มีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป  
การจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นอนบุาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีนักเรียน 265 
คน มีบุคลากรทางการศกึษาทั้งหมด 21คน มีอาคารเรียนถาวร 3หลัง อาคาร
เอนกประสงค์ 1หลัง อาคารเรียนชั่วคราว1 โรงอาหาร 1 หลังเรอืนเลี้ยงไก่ 1 
หลัง โรงเลี้ยงแพะ 1 หลัง ลานธรรมวิถีพุทธ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 
สวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 
ด้านผู้เรยีน 
โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ เน้นการจัดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนเพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรยีน บูรณาการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะอาชีพ” ส่งผลให้ผูเ้รยีนเกิดการ
เรียนรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ด้านโรงเรียน 
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
- โครงการสถานศกึษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ระดับเงิน 
- 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
ด้านบคุลากร 
- บุคคลตัวอย่างที่เปน็ต้นแบบ บริงานงานที่มีจริยธรรมและ
คุณธรรมดีเด่น 
-ได้รับรางวัล ครูดี ศรีทองผาภูมิ 
ด้านผู้เรยีน 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาผ่านการประเมินการอ่านออก เขียน
ได้ร้อยเปอรเ์ซ็นต์ 
- นักเรียนได้รบัรางวัลจากแข่งขนัศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ 
 
 

ด้านผู้เรยีน 
- นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- นักเรียนพัฒนาทักษะชวีิต สู่อาชีพในชุมชน 
ด้านสถานศกึษา 
- โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ หอ้งเรียนห้องใหญ่ โดย
เน้นพัฒนาทักษะชวีิต ทักษะอาชพีสู่ชุมชน 
- เป็นแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
- โรงเรียนได้รับรางวัลคณุธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว 
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ตอนที่ 2 
สาระการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.1 วิสัยทัศน์หลกัสูตร (Curriculum Concept) 
      ด ารงชีวิตบนความพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม พัฒนาทักษะอาชีพสู่ชุมชน สื่อสารด้วยความเข้าใจในพหุภาษา  
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

2.2 สมรรถนะการเรียนรู้ของโรงเรียน (School Competency) 
    1.รู้คิดสื่อสาร ผ่านพหุวัฒนธรรม 
    2.ทักษะชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง เคียงคู่คุณธรรมและจริยธรรม 
    3.ทักษะอาชีพบูรณาการสู่วิถีชุมชน 
    4.พัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
2.3 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 
รายวิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1.วิชาพ้ืนฐาน          
1.1 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120

(3นก) 
120
(3นก) 

120
(3นก) 

1.2 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120
(3นก) 

120
(3นก) 

120
(3นก) 

1.3  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

80 80 80 80 80 80 120
(3นก) 

120
(3นก) 

120
(3นก) 

1.4  สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม   
-ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 
-หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 

120 
 

40 
 

80 

120 

40 

80 

 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

160
(4นก) 

40
(1นก) 

 

120
(3นก) 

160
(4นก) 

40
(1นก) 

 

120
(3นก) 

160
(4นก) 

40
(1นก) 

 

120
(3นก) 
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1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 80
(2นก) 

80
(2นก) 

80
(2นก) 

1.6 ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 80
(2นก) 

80
(2นก) 

80
(2นก) 

1.7 การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80 80
(2นก) 

80
(2นก) 

80
(2นก) 

1.8 ภาษาต่างประเทศ 
120 120 120 80 80 80 

120
(3นก) 

120
(3นก) 

120
(3นก) 

รวม 
840 840 840 840 840 840 

880
(22นก) 

880
(22นก) 

880
(22นก) 

2.รายวิชาเพ่ิมเติม          
2.1ภาษาไทยเพ่ิมเติม       40 40 40 
2.2คณิตศาสตร์เพิ่มเติม       40 40 40 
2.3หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2.4การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2.5ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

80 80 80   
 

40 40 40 

รวม 160 160 160 80 80 80 
200
(5นก) 

200
(5นก) 

200
(5นก) 

3. รายวิชากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

         

3.1 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

3.2 กิจกรรมนักเรียน      
     ลูกเสือ – เนตรนารี 
     ชุมนุม - ชมรม 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

3.3กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

3.4กิจกรรม”ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” 

         

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมทั้งสิ้น 1,120 ชัว่โมง/ป ี 1,040 ชัว่โมง/ป ี 1,200 ชัว่โมง/ป ี
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หมายเหตุ  
1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร

ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
2.วิชาหน้าที่พลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม แต่จัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการลงสู่กิจกรรมที่

โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตาม
ประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรม
ในชีวิตประจ าวัน 

3.หลักสูตรการป้องกันการทุจริต จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
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(ร่าง)กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2565 ระดับประถมศึกษา ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดังนี้ 
ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ๓) ก าหนด 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ภาษาไทย 

๒. คณิตศาสตร์ 
๓. ภาษาอังกฤษ 
๔. ศิลปะ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. สังคมศึกษา 
๗. วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ก าหนด 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. ภาษาอังกฤษ 
๔. ศิลปะ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. สังคมศึกษา 
7. การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
8. วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
9. เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2565 ระดับประถมศึกษา ก าหนดโครงสร้างเวลา  

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในช่วงชั้นที่ ๑ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) ตามจุดเน้นการจัดการศึกษา“เพ่ือ
เป็นฐานเครื่องมือการเรียนรู้และสร้างสุขภาวะของผู้เรียน” ดังนี้ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) 

เวลาเรียนรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียนบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

เวลาเรียนรวม 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้    
- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร ์
- ภาษาอังกฤษ 

15 - 20% 
15 - 20% 
15 - 20% 

  
45 - 55% 

- ศิลปะ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- สังคมศึกษา 
- วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

 
      ไม่เกิน 10% 

 
25 - 45% 

 
35 - 45% 

    กิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นและ
บริบทของสถานศึกษา และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคม
สาธารณประโยชน์ 
(หรือใช้เสริมเวลาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ต้องการเน้น) 

 
 
 
 

10% 

 
 
 
 

10% 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  800 ชั่วโมง/ปี 
 

 
 
 
 



๑๔ 

 

โครงสร้างเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ตามจุดเน้น
การจัดการศึกษา “เพ่ือเป็นขยายโลกทัศน์ของตนเองออกสู่ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาทางการคิด
จากการเรียนรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมสู่นามธรรม” ดังนี้ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 

เวลาเรียนรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียนบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

เวลาเรียนรวม 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้    
- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร ์
- ภาษาอังกฤษ 

12 - 15% 
12 - 15% 
12 - 15% 

  
35 - 55% 

- ศิลปะ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- สังคมศึกษา 
- วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
- เทคโนโลยีดิจิทัล 
- การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ 

 
       

        ไม่เกิน 20% 

 
 
 

     25 - 55% 

 
 
 

45 - 55% 

    กิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นและ
บริบทของสถานศึกษา และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคม
สาธารณประโยชน์ 
(หรือใช้เสริมเวลาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ต้องการเน้น) 

 
 
 
 

10 - 15% 

 
 
 
 

10 - 15% 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  900 ชั่วโมง/ปี 

 
 
 



๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 
ช่วงชั้นที่ 1 

 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น    รายวิชาภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

         1. มีสมาธิในการฟังและการ
ดูเข้าใจและตอบสนองต่อสิ่งที่ ฟัง
และดู  สามารถถ่ายทอดเนื้อหาของ
สิ่งที่ฟังและดูรวมทั้งแสดงความคิด 
เห็นและความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
 

ความรู้ 
- การฟัง และการดู 
- การแสดงความคิดเห็น 
- การถ่ายทอดความรู้สึก 

- หลักการฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นนิทานสั้นๆ 
- หลักการฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 
- หลักการฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นบทเพลงสั้นๆ 

ทักษะ 
- ฟัง 
- ดู 
- พูด 

- ฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นนิทานสั้นๆ 
- ฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 
- ฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นบทเพลงสั้นๆ 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
 - รู้จักกาลเทศะ 
 - ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

สมรรถนะเฉพาะ 
  1.ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ อย่างตั้งใจแล้วพูดเล่า
เรื่องบอกรายละเอียด  และสาระส าคัญ รวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 
  2.พูดสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม 

     นักเรียนสามารถฟัง และดู นิทาน ข่าวสารในชีวิตประจ าวัน  และบทเพลงสั้นๆ
และน ามาแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม      ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ออกมาจากความคิดตนเองเชิงสร้างสรรค์ 



๑๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดขั้นสูง  
3. การสื่อสาร  
 

1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
3. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
นักเรียนสามารถฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นนิทานสั้นๆข่าวสารในชีวิตประจ าวัน   
บทเพลงสั้นๆ   และสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค ์  รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดู

และการพูด 

 
 
 
 



๑๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

        2. พูดเพ่ือสื่อสารข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็น ความรู้สึก ได้ถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นกลาง  โดยเคารพ
ในความหลากหลาย 
 

ความรู้ 
-  การพูดสื่อสาร  
-  การพูดแสดงความคิดเห็น 
-  การพูดแสดงความรู้สึก 

     หลักการพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกและข้อเท็จจริงในชีวิตประจ าวัน  
หลักการพูดที่ถูกต้อง ความรู้ในด้านการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย และการเคารพ
ความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้อื่น 

ทักษะ 
- พูดสื่อสาร 
- พูดแสดงความคิดเห็น 
- พูดแสดงความรู้สึก 

     พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกและข้อเท็จจริงในชีวิตประจ าวัน  พูดถูกต้อง
และเหมาะสมกับกาลเทศะ สกานการณ์ที่เกิดขึ้น ความรู้ในด้านการสื่อสารที่
เหมาะสมกับวัย และการเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้อ่ืน สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

เจตคต ิ
- ความยุติธรรม 
- ตั้งใจเรียน 
- กาลเทศะ 

 
- มีความยุติธรรมในการตัดสินใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- ตั้งใจเรียน ไม่เกียจคร้าน 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 

 สมรรถนะเฉพาะ 
   1.พูดสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่าง
เหมาะสม 
   2.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการ
พูดของตนได้อย่างเป็นกลาง 
 

      
         พูดสื่อสารด้วยท่าที สุภาพ มีความเคารพในพระคุณของพ่อแม่ ครู หรือ
ผู้ใหญ่ สามารถยอมรับความแตกต่างในสังคม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ ใช้
สอยทรัพยากรธรรมชาติและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตบนความพอเพียง 



๑๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
 

 

 1.  การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหากลวิธีในการพูด 
3. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และ

ข้อเท็จจริง  
4. การเป็นคนดี คนกล้าแสดงออกในทางที่ดีของสังคม 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกและข้อเท็จจริงในชีวิตประจ าวัน  
พูดถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ สกานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ความรู้ในด้านการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับวัย และการเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้อื่น 

สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     3. อ่านออกเสียงค าได้ถูกต้อง 
เข้าใจความหมายของค าที่อ่านออก
เสียง สามารถอ่านออกเสียงและ
เข้าใจตัวบทได้หลากหลายมากข้ึน 

ความรู้ 
- การอ่านออกเสียง 
- การใช้ค า 
 

    หลักการอ่านออกเสียงค า  วิธีการค้นหาความหมายของค า และสามารถน าค าที่
อ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ทักษะ 
- อ่านออกเสียง 
- ความหมายของค า 
 

    อ่านออกเสียงค าศัพท์พ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือค าง่ายๆ  พร้อมกับ
ค้นหาความหมายของค า   รู้จักการใช้ค า และสามารถน าค าที่ อ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
 

- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการอ่าน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะเฉพาะ 

      1.อ่านออกเสียงค าในบทอ่านและสื่อประเภท
ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้อย่างตั้งใจและถูกต้อง   รวมทั้ง
เข้าใจความหมายของค า  แล้วสามารถ  อ่านออก
เสียงตลอดจนท าความเข้าใจบทอ่านและสื่อที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 

        การอ่านออกเสียงค าศัพท์พ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างตั้งใจและ
ถูกต้อง รวมทั้งค้นหาความหมายของค าศัพท์ แล้วน าค าศัพท์ไปใช้ได้จริงอย่างถูก
กาลเทศะ  



๒๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่าน 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน และพูด 
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
การอ่านออกเสียงค าศัพท์พ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างตั้งใจและถูกต้อง 

รวมทั้งค้นหาความหมายของค าศัพท์ แล้วน าค าศัพท์ไปใช้ได้จริงอย่างถูกกาลเทศะ 

 

 

 



๒๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     4. มีสมาธิในการอ่าน เข้าใจสิ่ง
ที่อ่าน  มีนิสัยรักการอ่าน สามารถ
วิเคราะห์สิ่งที่อ่าน และน าข้อคิดจาก
การอ่าน   ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ 

ความรู้ 
- การอ่านจับใจความ 
- การวิเคราะห์ 
- การน าไปใช้ 
 

    หลักการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่องสั้น  และหลักการวิเคราะห์จับ
ใจความ  รวมถึงหลักการน าข้อคิดท่ีได้ไปใช้  

ทักษะ 
- อ่านจับใจความ 
- วิเคราะห์ 
- น าไปใช้ 
 

        อ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน  เรื่องสั้น  และวิเคราะห์จับใจความของ
นิทาน เรื่องสั้นได้ถูกต้อง  และระบุข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  สามารถน าความรู้หรือ
ข้อคิดที่ได้จากการอ่านจับใจความส าคัญไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
เหมาะสมกับวัย  

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีนิสัยรักการอ่าน 
 

- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการอ่าน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีนิสัยรักการอ่านอยู่เสมอ 



๒๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
    1.อ่านบทอ่านและสื่อประเภทต่าง ๆ แล้วน า
ความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 
    2.อ่านบทอ่านตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและ
น าเสนอเรื่องที่อ่านได้อย่างสร้างสรรค์ 

        การอ่านนิทาน เรื่องสั้น บทอ่าน เป็นประจ า สม่ าเสมอ แล้วน าความรู้หรือ
ข้อคิดท่ีได้ไปใช้ได้ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  

สมรรถนะหลัก 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่านจับใจความ 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

นักเรียนสามารถอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน  เรื่องสั้น  และวิเคราะห์จับ
ใจความของนิทาน เรื่องสั้นได้ถูกต้อง  และระบุข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  สามารถน า
ความรู้หรือข้อคิดที่ได้จากการอ่านจับใจความส าคัญไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้เหมาะสมกับวัย 

 



๒๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     5. มีสมาธิในการอ่าน เข้าใจสิ่ง
ที่อ่าน  มีนิสัยรักการอ่าน สามารถ
วิเคราะห์สิ่งที่อ่าน และน าข้อคิดจาก
การอ่าน  ไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ 

ความรู้ 
- การอ่านจับใจความ 
- การวิเคราะห์ 
- การน าไปใช้ 
 

    หลักการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่องสั้น  และหลักการวิเคราะห์จับ
ใจความ  รวมถึงหลักการน าข้อคิดท่ีได้ไปใช้  

ทักษะ 
- อ่านจับใจความ 
- วิเคราะห์ 
- น าไปใช้ 
 

      อ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน  เรื่องสั้น  และวิเคราะห์จับใจความของ
นิทาน เรื่องสั้นได้ถูกต้อง  และระบุข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  สามารถน าความรู้หรือ
ข้อคิดที่ได้จากการอ่านจับใจความส าคัญไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
เหมาะสมกับวัย  

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีนิสัยรักการอ่าน 

- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการอ่าน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีนิสัยรักการอ่านอยู่เสมอ 



๒๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 

    1. อ่านบทอ่านและสื่อประเภทต่าง ๆ แล้วน า
ความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 
    2. อ่านบทอ่านตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ
และน าเสนอเรื่องที่อ่านได้อย่างสร้างสรรค์ 

       การอ่านจับใจความนิทาน เรื่องสั้น บทอ่าน เป็นประจ า สม่ าเสมอ แล้วน า
ความรู้หรือข้อคิดท่ีได้ไปใช้ได้ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  

สมรรถนะหลัก 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่านจับใจความ 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

นักเรียนสามารถอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน  เรื่องสั้น  และวิเคราะห์จับ
ใจความของนิทาน เรื่องสั้นได้ถูกต้อง  และระบุข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  สามารถน า
ความรู้หรือข้อคิดที่ได้จากการอ่านจับใจความส าคัญไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้เหมาะสมกับวัย 

 

 



๒๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     6 .  เขียนสื่ อสารได้ตร งตาม
วัตถุประสงค์ เขียนแสดงความคิด 
เห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับงานเขียน
ของตนได้เหมาะสมเป็นกลางโดยไม่
ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 

ความรู้ 
- การเขียนสื่อสาร 
- การเขียนแสดงความคิดเห็น 
- การเขียนแสดงความรู้สึก 

    หลักการเขียนสื่อสาร  หลักการเขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากงาน
เขียน เรื่องสั้นง่ายๆได้เหมาะสมกับวัย   

ทักษะ 
- เขียนสื่อสาร 
- เขียนแสดงความคิดเห็น 
- เขียนแสดงความรู้สึก 

         เขียนสื่อสาร  เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากงานเขียน เรื่องสั้น
ง่ายๆได้เหมาะสมกับวัย และไม่ละเมิดสิทธิคนอ่ืน   

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- เคารพสิทธิของผู้อื่น 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการอ่าน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีความเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

สมรรถนะเฉพาะ 
    1.เขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
รูปแบบการเขียนโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
  2.เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับ
งานเขียนของตนได้อย่างเป็นกลาง 

 

 

         
     การเขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และรูปแบบของการเขียน สามารถ
เขียนในรูปแบบของการแสดงความเห็นเห็นและความรู้สึกได้ถูกต้อง 



๒๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานเขียน 
3. การสื่อสารด้วยการเขียน 
4. การเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ขยันใฝ่รู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

นักเรียนสามารถเขียนสื่อสาร  เขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึก
จากงานเขียน เรื่องสั้นง่ายๆ  ที่นักเรียนสนใจหรือที่ก าหนด  ได้เหมาะสมกับวัย 

และไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น  สามารถน าการเขียนไปเผยแพร่ และน าแนวทางข้อคิดที่
ได้ไปใชในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     7. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์ 

ความรู้ 
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 

    หลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ จากกประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน หรือ
เรื่องท่ีจินตนาการข้ึน เขียนจากหัวข้อที่ก าหนดให้ได้ และสอดแทรกข้อคิด คติ
สอนใจให้แก่ผู้อ่าน  ได้น าข้อคิด คติเตือนใจนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

ทักษะ 
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 

      เขียนเรื่องตามจินตนาการ จากกประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน หรือเรื่องที่
จินตนาการขึ้น เขียนจากหัวข้อที่ก าหนดให้ได้ และสอดแทรกข้อคิด คติสอนใจ
ให้แก่ผู้อ่าน  ได้น าข้อคิด คติเตือนใจนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความสร้างสรรค ์

- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการเขียน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีความคิดสร้างสรรค์ในงานเขียน 

สมรรถนะเฉพาะ 
    1.เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

        การเขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และรูปแบบของการเขียน สามารถ
เขียนในรูปแบบของการแสดงความเห็นเห็นและความรู้สึกได้ถูกต้อง 



๒๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานเขียน 
3. การสื่อสารด้วยการเขียน 
4. การเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ขยันใฝ่รู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน หรือ
เรื่องท่ีจินตนาการข้ึน และเขียนจากหัวข้อที่ก าหนดให้ได้ สอดแทรกข้อคิด คติ

สอนใจให้แก่ผู้อ่าน  และน าข้อคิด คติเตือนใจนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  การเลือกใช้
ค า ฝึกการน าภาษาเขียนมาใช้ในงานเขียนให้ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อหา มี

ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องราวผ่านตัวอักษรให้แก่ผู้อ่าน 
 

 

 

 

 



๓๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     8. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ 

ความรู้ 
- การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน 

    หลักการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในชีวิตประจ าวัน   วิธีการแยะประเภทของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน   หลักการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ 
- ภาษาพูดและภาษาเขียน 
 

-  ภาษาพูดและภาษาเขียนในชีวิตประจ าวัน   
-  ประเภทของภาษาพูดและภาษาเขียน    
-  หลักการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- รู้จักกาลเทศะ 

- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการเขียน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- รู้จักกาลเทศะ 

สมรรถนะเฉพาะ 

  1.ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสม
กับบุคคลและกาลเทศะ 

    ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และรู้จักกาลเทศะในการ
ใช้กับบุคคลต่างๆ ในสถานการณ์ท่ีพบเจอ  



๓๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 

1. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน 
3. การเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ขยันใฝ่รู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

นักเรียนสามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับบุคคล 
เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ์ที่พบ และสามารถแยกภาษาพูดกับ

ภาษาเขียนออกจากกันได้ และน าภาษาพูดกับภาษาเขียนซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้
ภาษาไทย ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 



๓๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     9. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

ความรู้ 
- การใช้ภาษาไทย 
- การอ่านออก เขียนได้ 
- การเขียนสะกดค า 
- การแต่งประโยค 

  - หลักการเขียนสะกดค า 
  - หลักการแต่งประโยค   
  - กลวิธีการอ่านออก  เขียนได้  
  - หลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง  

ทักษะ 
- การใช้ภาษาไทย 
- อ่านออก เขียนได้ 
- เขียนสะกดค า 
- แต่งประโยค 

   -  อ่านค าไทยพ้ืนฐานและค าศัพท์ง่ายๆในชีวิตประจ าวัน 
   -  การเขียนสะกดค าค าศัพท์ง่ายๆในชีวิตประจ าวัน 
   -  การแต่งประโยคจากค าศัพท์ง่ายๆในชีวิตประจ าวัน 
   -  การน าภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีเจตคติท่ีดี 

- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการเขียน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาไทย 



๓๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
    1. สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
เคารพในความหลากหลาย 
    2. อ่านและเขียนสะกดค าตามหลักการได้ถูกต้อง
และน าไปใช้อ่านและเขียนสะกดค าใหม่ใน
ชีวิตประจ าวัน 
    3. แต่งประโยคอย่างง่ายตรงตามเจตนาในการ
สื่อสารและเหมาะสมกับบริบท 

        อ่าน และเขียนสะกดค า แต่งประโยค และเสื่อสารความคิดเห็นผ่านการพูด 
และเขียนได้ในภาษาไทย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เหมาะสม
กับวัย 

สมรรถนะหลัก 

1. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทย 
3. ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

นักเรียนสามารถเขียนสะกดค า แต่งประโยค จากค าศัพท์พ้ืนฐานในบทเรียนและค า
ที่พบในชีวิตประจ าวันได้ สามารถน าค าเหล่านี้มาใช้ได้จริงในการเรียนและการ
ด าเนินชีวิต   ซึ่งมีความตระหนักในการใช้ภาษาไทย ต้องใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม
กับวัย ถูกกาลเทศะ ทั้งในด้านการพูดและการเขียน  ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้

อยู่คู่กับประเทศชาติสืบไป 



๓๔ 

 

 
 
 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ช่วงชั้นที่ 1 

 



๓๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

1. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
จ านวนนับได้อย่างถูกต้อง และ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่าง
เหมาะสม 

ความรู้ 
1. การดูตัวเลข (เลขไทย เลขฮินดูอารบิก ตัวหนังสือ) 
2. การบอกตัวเลข (เลขไทย เลขฮินดูอารบิก 
ตัวหนังสือ) 
3. การนับเลข (เลขไทย เลขฮินดูอารบิก ตัวหนังสือ) 
4. การหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 

1. การนับทีละ 1 และทีละ 10 
2. การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจ านวน 
3. การแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย- 
  ส่วนรวม(part-whole relationship) 
4. การบอกอันดับที่ 
5. หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
6. การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย =   ≠   >  < 
7. การเรียงล าดับจ านวน 

ทักษะ 
1. ฟัง 
2. ด ู
3. พูด 
4. การคิดวิเคราะห์ 

1. นับตัวเลข(เลขไทย เลขฮินดูอารบิก ตัวหนังสือ) 
2. ดูตัวเลข (เลขไทย เลขฮินดูอารบิก ตัวหนังสือ) 
3. บอกจ านวนตัวเลข (เลขไทย เลขฮินดูอารบิก ตัวหนังสือ) 
4. หาค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  
5. เขียนตัวเลข จ านวนในรูปกระจาย 

เจตคต ิ
1. ความขยัน  
2. ความเพียร 
3. ความอดทน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. กล้าแสดงออก 
6. มารยาท รู้จักกาลเทศะ 

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก
ค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการท างาน มี
มารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๓๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
2.1 สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่าง
มั่นใจ โดยใช้การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ที่หลาก 
หลาย ด้วยสื่อของจริง รูปภาพ งานศิลปะ แผนภาพ 
ภาษา หรือสัญลักษณ์ 
2.2 รับฟัง เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าแนวคิด
ของผู้อ่ืน 
2.3 น าเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

1. สื่อสารการนับตัวเลข(เลขไทย เลขฮินดูอารบิก ตัวหนังสือ) 
2. ฟัง จ านวนตัวเลข เข้าใจความหมาย  
3.  เขียนตัวเลข จ านวนในรูปกระจาย 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
3. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจ านวนนับ  เรียงล าดับ

จ านวนไม่เกิน 100 ใช้เครื่องหมาย =   ≠   >  <   

 

 

 



๓๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

2. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวน
นับโดยใช้การรวม (compose) หรือ
การแยก (decompose) ของ
จ านวน เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวนพร้อมให้เหตุผล 

ความรู้ 
1. การบอกตัวเลข (เลขไทย เลขฮินดูอารบิก 
ตัวหนังสือ) 
2. การนับเลข (เลขไทย เลขฮินดูอารบิก ตัวหนังสือ) 
3. การเรียงล าดับ มากไปหาน้อย และน้อยไปหามาก 
4. การบวกเลข 
5. การลบเลข 
6. การหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 

1. การบอกอันดับที่ 
2. หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
3. การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย =   ≠   >  < 
4. การเรียงล าดับจ านวน 
5. การบวกเลข 
6. การลบเลข 

ทักษะ 
1. ฟัง 
2. ด ู
3. พูด 
4. การคิดวิเคราะห์ 
5. การค านวณ 

1. ดู และฟัง จ านวนในรูปกระจาย 
2. ใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
3. เขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปการกระจาย 
4. ใช้เครื่องหมาย =   ≠   >  < 
5. เรียงล าดับจ านวน 

เจตคต ิ
1. ความขยัน  
2. ความเพียร 
3. ความอดทน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. กล้าแสดงออก 
6. มารยาท รู้จักกาลเทศะ 

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกค้นคว้า 
หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการท างาน มีมารยาทใน
การฟัง ดู และพูด 



๓๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเอง 
1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการ
สะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 
1.3 มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา 

1 มีความเข้าใจค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก เขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
2 แก้ปัญหาการใช้เครื่องหมาย =   ≠   >  < 
3. มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 100 และเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ตั้งแต่ 1 

ถึง 1 จ านวน 

 



๓๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป
ซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูป
อ่ืน ๆ และแบบรูปของจ านวนนับที่
เพ่ิมข้ึน หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 
พร้อมให้เหตุผล สร้างข้อสรุป และ
ขยายแนวคิดเพ่ือสร้างแบบรูปและ
ร่วมกันแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่าง
จากเดิม 

ความรู้ 
1. จ านวนเพิ่มขึ้นทีละ ๑ และทีละ ๑๐   
2. จ านวนที่ลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐   
3. แบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิต 

1. แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ  1  และท่ีละ  10 
2. แบบรูปซ้ าของจ านวน  รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ 

ทักษะ 
1. ฟัง 
2. ด ู
3. พูด 
4. การคิดวิเคราะห์ 
5. การค านวณ 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ ๑ และทีละ ๑๐   
2. จ านวนที่ลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐   
3. สื่อสาร อย่างเหมาะสม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
4. เขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
5. เปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย =   ≠   >  < 
6. เรียงล าดับจ านวน 

เจตคต ิ
1. ความขยัน  
2. ความเพียร 
3. ความอดทน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. กล้าแสดงออก 
6. มารยาท รู้จักกาลเทศะ 

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๔๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเอง  
1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการ
สะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 
1.3 มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา 

1. แก้ปัญหาจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ  1  และท่ีละ  10 
2. มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
ระบุรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ  1  และท่ีละ 10 รูปที่หายไปในแบบ

รูปซ้ าของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ 
 

 
 



๔๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่
จะน าการบวก การลบ การคูณ และ
การหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสมสร้าง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการด า 
เนินการ ค านวณและเลือกใช้เครื่อง 
มือในการบวก การลบ การคูณ และ
การหาร โดยเชื่อมโยงกับความ 
สัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการ
ด าเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและ
คล่องแคล่ว และแปลความหมาย
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

ความรู้ 
1. การบวก  
2. การลบ   
3. การหาผลบวก  
4. การหาผลลบ  
5. ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 

1. ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ   
2. การหาผลบวก การหาผลลบ  
3. การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ   
 

ทักษะ 
1. พูด 
2. การค านาณ 
3. การคิดวิเคราะห์ 

1. หาผลบวก  
2. หาผลลบ 
3. ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 

เจตคต ิ
1. ความขยัน  
2. ความเพียร 
3. ความอดทน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. กล้าแสดงออก 
6. มารยาท รู้จักกาลเทศะ 

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๔๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเอง  
1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการ
สะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 
1.3 มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา 

1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหาการบวก การลบ  
2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาผลบวก การบวก ในสถานการณ์
ต่าง ๆ  
3 มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
  

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  
4. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
แสดงการหาผลบวก การหาผลลบ และประโยคสัญลักษณ์ 

 

 



๔๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่
หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม  
อย่างมุมานะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
แนวคิดร่วมกับผู้อื่นโดยตระหนักถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ความรู้ 
1. การปัญหาจ านวนนับ 
    - การนับเลข (เลขไทย เลขฮินดูอารบิก 
ตัวหนังสือ) 
    - การเรียงล าดับ มากไปหาน้อย และน้อยไปหา
มาก 
    - จ านวนเพิ่มขึ้นและลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐   
    - แบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิต 

1. การปัญหาจ านวนนับ 
2. การนับเลข (เลขไทย เลขฮินดูอารบิก ตัวหนังสือ) 
3. การเรียงล าดับ มากไปหาน้อย และน้อยไปหามาก 
4. จ านวนเพิ่มขึ้นและลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐   
5. แบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิต 

ทักษะ 
1. ฟัง 
2. ดู 
3. พูด 
4. การคิดวิเคราะห์ 
5 การค านวณ 

1. วิธีการนับเลข เขียนตัวเลข อ่านตัวเลข 
2. สื่อสารจ านวนนับ 
3. แก้โจทย์ปัญหาจ านวนนับ 
 

เจตคต ิ
1. ความขยัน  
2. ความเพียร 
3. ความอดทน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. กล้าแสดงออก 
6. มารยาท รู้จักกาลเทศะ 

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๔๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเอง  
1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการ
สะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 
1.3 มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา 

1. สามารถมองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง  
2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ  
3. มีความมุมานะในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนนับ 
4. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  
4. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
แก้ปัญหาจ านวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้แนวคิดท่ีหลากหลาย 

 

 



๔๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

6. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่
เกี่ยวกับการวัดความยาว น้ าหนัก 
และปริมาตร เลือกใช้หน่วยการวัด
และ เครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความ
ยาว น้ าหนัก และปริมาตรได้อย่าง
เหมาะสม 

ความรู้ 
1. การวัดความยาว  
    - เซนติเมตร   
    - เมตร 
2. การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร และ
เมตร 
3. โจทย์ปัญหาการบวก 
4. แก้โจทย์ปัญหาการลบ  

1. การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
2. การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร  เป็นเมตร 
3. การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร   เป็นเมตร 
4. การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร  
เป็นเมตร   

ทักษะ 
1. พูด 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การค านวณ 

1. วัดความยาวโดยใช้หน่วยทีไ่ม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
2. วัดความยาวเป็นเซนติเมตร  เป็นเมตร 
3. เปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร   เป็นเมตร 
4. แก้โจทย์ปัญหาการบวก   
5. แก้โจทย์ปัญหาการลบ  

เจตคต ิ
1. ความขยัน  
2. ความเพียร 
3. ความอดทน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. กล้าแสดงออก 
6. มารยาท รู้จักกาลเทศะ 

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๔๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเอง  
1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการ
สะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 
1.3 มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา 

1. อยากรู้อยากเห็นการวัดความยาว ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
2. แก้ปัญหาการวัดความยาว ในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ  
3. มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาวัดความยาว น้ าหนัก ทาง
คณิตศาสตร์ 
4. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  
4. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 

 



๔๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

9. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 
น้ าหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิด 
ที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม 
อย่างมุมานะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
แนวคิดร่วมกับผู้อื่น 

ความรู้ 
1. กิโลกรัม 
2. ขีด 
3. เปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
4. โจทย์ปัญหาการบวก   
5. โจทย์ปัญหาการลบ 

1. การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
2. การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัม  เป็นขีด 
3. การเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
4. การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัม  
เป็นขีด 

ทักษะ 
1. พูด 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การค านวณ 

1. วัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัม  เป็นขีด 
2. เปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
3. แก้โจทย์ปัญหาการบวก   
4. แก้โจทย์ปัญหาการลบ 

เจตคต ิ
1. ความขยัน  
2. ความเพียร 
3. ความอดทน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. กล้าแสดงออก 
6. มารยาท รู้จักกาลเทศะ 

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๔๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเอง  
1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการ
สะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 
1.3 มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา 

1. อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับการชั่งน้ าหนัก ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
2. แก้ปัญหาการชั่งน้ าหนัก ในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
3. มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาวัดความยาว น้ าหนัก ทาง
คณิตศาสตร์ 
4. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  
4. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม  เป็นขีด 

 



๔๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

10. รับรู้และอธิบายลักษณะของ
รูปร่างต่าง ๆ จากสิ่งของ 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ใน
ชีวิตจริงผ่าน การสังเกตและการ
สร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของ
รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิต
สามมิติ 

ความรู้ 
1. รูปสามเหลี่ยม  
2. รูปสี่เหลี่ยม  
3. วงกลม  
4. วงรี  
5. ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
6. ทรงกลม  
7. ทรงกระบอก  
8. กรวย 

1. ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม  ทรงกระบอก กรวย 
2. ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  วงกลม และวงรี 

ทักษะ 
1. ฟัง 
2. ดู 
3. พูด 
4. การคิดวิเคราะห์ 
5. การค านวณ 

1. บอกสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม  ทรงกระบอก กรวย 
2. บอกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  วงกลม และวงรี 

เจตคต ิ
1. ความขยัน  
2. ความเพียร 
3. ความอดทน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. กล้าแสดงออก 
6. มารยาท รู้จักกาลเทศะ 

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๕๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
2.1 สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่าง
มั่นใจ โดยใช้การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ที่หลาก 
หลาย ด้วยสื่อของจริง รูปภาพ งานศิลปะ แผนภาพ 
ภาษา หรือสัญลักษณ์ 
2.2 รับฟัง เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าแนวคิด
ของผู้อ่ืน 
2.3 น าเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

1 สื่อสารลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม  ทรงกระบอก กรวย รูป
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  วงกลม และวงรี  
2 รับฟัง เข้าใจลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม  ทรงกระบอก กรวย 
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  วงกลม และวงรี 
3 น าเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  
4. พลเมืองรับผิดชอบ ต่อบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วม อย่างมีวิจารณญาณ 
5. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 
6. ยกตัวอย่าง สิ่งของรูปร่างต่าง ๆที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก และกรวย เชื่อมโยงในชีวิตประจ าวัน 

 



๕๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

11. ให้เหตุผลในการจ าแนกและ
บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสอง
มิต ิรูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที่มี
แกนสมมาตร และน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

ความรู้ 
1. รูปเรขาคณิตสองมิติ 
2. รูปเรขาคณิตสามมิติ 
3. แกนสมมาตร 

1. การดูรูปเรขาคณิตสองมิติ 
2. การดูรูปเรขาคณิตสามมิติ 
3. ความต่างกันรูปเรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิตสองมิติ 
4. การหาแกนสมมาตร 

ทักษะ 
1. ดู 
2. พูด 
3. การคิดวิเคราะห์ 

1. ดูสื่อต่างๆ ที่เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
2. บอกรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
3. หาแกนสมมาตร 

เจตคต ิ
1. ความขยัน  
2. ความเพียร 
3. ความอดทน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. กล้าแสดงออก 
6. มารยาท รู้จักกาลเทศะ 

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๕๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
3.1 ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่าง
สมเหตุสมผลโดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 
3.2 รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจเพ่ือสนับสนุน
หรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม 
3.3 ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการ
ให้เหตุผล 

1 ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิด รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลโดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 
2 รับฟัง แนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  
3 ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการให้เหตุผล 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การคิดขั้นสูง 
2. การสื่อสาร 
3. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
2. ใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมในการสื่อสาร 
3. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี จ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 
 
 
 



๕๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

12. จัดการข้อมูล และน าเสนอ
ข้อมูล โดยใช้แผนภูมิรูปภาพแผนภูมิ 
แท่ง หรือตารางทางเดียว สื่อสาร
แปลความหมายของข้อมูล และใช้
ข้อมูลเพ่ืออธิบายเหตุการณ์ตัดสินใจ 
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ความรู้ 
1. ข้อมูล 
2. แผนภูมิรูปภาพ 

1. การหาชื่อแผนภูมิ 
2. ลักษณะตัว/ส่วนประกอบของแผนภูม ิ 
3. ข้อก าหนด 

ทักษะ 
1. ฟัง 
2. ดู 
3. พูด 
4. การคิดวิเคราะห์ 

1. ดูตัวอย่างแผนภูมิ 
2. บอกชื่อแผนภูมิ 
3. วิเคราะห์แผนภูมิ 

เจตคต ิ
1. ความขยัน  
2. ความเพียร 
3. ความอดทน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. กล้าแสดงออก 
6. มารยาท รู้จักกาลเทศะ 

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

สมรรถนะเฉพาะ 
4.1 สร้างข้อสรุปทั่วไป โดยสังเกต ค้นหา
ลักษณะร่วมที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ จากมุมมองทาง
คณิตศาสตร์ ทั้งด้านความรู้และวิธีการเรียนรู้  
4.2 ขยายแนวคิดจากข้อสรุปทั่วไป โดยน าไปใช้
แก้ปัญหา และวิทยาการอย่างยั่งยืนในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

1 สร้างข้อสรุปแผนภูมิรูปภาพ โดยสังเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ จาก
มุมมองทางคณิตศาสตร์ ทั้งด้านความรู้และวิธีการเรียนรู้  
2 ขยายแนวคิดจากข้อสรุปแผนภูมิรูปภาพ โดยน าไปใช้แก้ปัญหา และวิทยาการ
อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 



๕๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การคิดขั้นสูง 
2. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
2. แทนเหตุการณ์การณ์ในชีวิต ประจ าวันด้วยคณิตศาสตร์หรือใช้คณิตศาสตร์เพื่อ
อธิบายปรากฎการณ์ในชีวิตประจ าวันและให้เหตุผล 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี อ่าน แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง  หาค าตอบก าหนดรูป 1 รูปแทน 1 หน่วย 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ช่วงชั้นที่ 1 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

๑.ฟัง พูดค าศัพท์ บอกความหมาย 
อ่านกลุ่มค าภาษาอังกฤษอย่างง่าย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและ 
โรงเรียน โดยออกเสียงภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้อง 

ความรู้ 
- การฟังและการพูด 
- การสะกดค า 
- การบอกความหมาย 

- หลักการอ่านออกเสียงตัวอักษร (letter names) เสียงตวัอักษร (letter 
sounds) และสระ (vowel sounds) 
- การฟังและพูด ออกเสียงค าง่ายๆ เกี่ยวกับโรงเรียนและครอบครัว 
- หลักการสะกดค าง่ายๆ ตัวอักษรและสระ 

ทักษะ 
- ฟัง 
- ดู 
- พูด 

- อ่านออกเสียงตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษร (letter sounds) และ
สระ (vowel sounds) 
- ฟังและพูด ออกเสียงค าง่ายๆ เกี่ยวกับโรงเรียนและครอบครัว 
- สะกดค าง่ายๆ ตัวอักษรและสระ 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
 - รู้จักกาลเทศะ 
 - ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

สมรรถนะเฉพาะ 
๑.๑ ฟังและพูดค าศัพท์ง่าย ๆ สะกดค า บอกความ 
หมายของค า กลุ่มค า ที่ เกี่ยวข้องใกล้ตัวในชีวิต 
ประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่าง
ถูกต้อง  

    
นักเรียนสามารถฟังและพูดค าศัพท์ง่ายๆ อ่านออกเสียงตัวอักษรและสระ สะกด
ค าศัพท์ง่ายๆ บอกความหมายของค า ที่เก่ียวข้องใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน โดยเน้น
การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง  
 



๕๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดขั้นสูง  
3. การสื่อสาร  
 

1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
3. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

 
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวอักษรและสระ ฟังและพูดค าศัพท์ง่ายๆรู้หลักการ
สะกดค า บอกความหมายของค าท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการ

ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 
 

 
 

 
 
 
 



๕๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

๒. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้อง 
การของตนเอง แลกเปลี่ยนและ
น าเสนอข้อมูลด้วยค าสั้น ๆ และง่าย 
ๆ เกี่ ยวกับเรื่ องราวของตนเอง 
ครอบครัว  เ พ่ือน เหตุการณ์ ใน
สถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน
และปฏิบัติตาม ได้อย่างเหมาะสม
และม่ันใจ  
 
 

ความรู้ 
-  การฟังและพูด 
-  การพูดสื่อสาร  
 

- หลักการฟังและพูด บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองและครอบครัว 
- หลักการพูดสื่อสารตอบโต้ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย 

 

ทักษะ 
- ฟังและพูด 
- พูดสื่อสาร 
 

- ฟังและพูด บทสนทนาเก่ียวกับเรื่องราวของตนเองและครอบครัว 
- พูดสื่อสารตอบโต้ด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย 
 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
- รู้จักกาลเทศะ 
 - ถูกต้องเหมาะสม 

 
- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

 สมรรถนะเฉพาะ 
๑.๒ ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล 
หรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นเกี่ยว 
กับตนเอง โดยใช้ค าและวลี ที่สั้นและง่าย หรือใช้
ประโยคพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ  
 

 
นักเรียนสามารถฟังและพูดเรื่องราวของตนเองและครอบครัว โดยใช้ค า วลีที่สั้น

และง่าย และสื่อสารโต้ตอบการสนทนาระหว่างบุคคลในการทักทาย 



๕๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

 1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
 2. การคิดหากลวิธีในการพูด 
3. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อเท็จจริง  
4. การเป็นคนดี คนกล้าแสดงออกในทางที่ดีของสังคม 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
นักเรียนสามารถฟังและพูดเรื่องราวของตนเองและครอบครัว โดยใช้ค า วลีที่สั้น

และง่าย และสื่อสารโต้ตอบการสนทนาระหว่างบุคคลในการทักทาย จาก
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

    ๓.ฟัง พูดเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจ 
จากสื่อวีดิทัศน์  นิทาน เรื่องสั้ น 
โฆษณา โดยเลือกใช้ค าหรือประโยค
อย่างง่าย เพ่ือแสดงความคิดเห็นที่มี
ต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้น ๆ 
อย่างเหมาะสม  
 

ความรู้ 
- การฟังและพูด 
- การแสดงความคิดเห็น 
 

   
- หลักการฟังและพูด ตอบค าถามท่ีฟังจากเรื่องใกล้ตัวหรือนิทานที่มีภาพประกอบ 
- หลักการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องใกล้ตัวที่ฟังโดยใช้ค า วลี ที่สั้นและง่าย 

Yes/No Question   

ทักษะ 
- ฟังและพูด 
- แสดงความคิดเห็น 
 

     
- ฟังและพูด ตอบค าถามที่ฟังจากเรื่องใกล้ตัวหรือนิทานที่มีภาพประกอบ 
- แสดงความคิดเห็นจากเรื่องใกล้ตัวที่ฟังโดยใช้ค า วลี ที่สั้นและง่าย Yes/No 

Question   

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
- รู้จักกาลเทศะ 
- ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

สมรรถนะเฉพาะ 
    ๑.ใช้ค าศัพท์ วลีสั้น ๆ และส านวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือสื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วน
บุคคล กิจวัตรประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 

         
การฟังและพูด เพ่ือตอบค าถามที่ฟังจากเรื่องใกล้ตัว เนื้อหาที่สนใจ หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ และใช้ค าและประโยคอย่างง่ายแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและ
ดู 



๖๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่าน 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน และพูด 
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
การฟังและพูด เพื่อตอบค าถามที่ฟังจากเรื่องใกล้ตัว เนื้อหาที่สนใจ หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ และใช้ค าและประโยคอย่างง่ายแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและ

ดูได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     4. อ่านประโยคค าสั่ง ค าแนะน า
อย่างง่าย และน าไปปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 

ความรู้ 
- การอ่านจับใจความ 
- การฟังและพูด 
 

- หลักการอ่านและปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Stand up./Sit 
down. 
- หลักการฟังและพูด ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียนและบทสนทนาง่ายๆ

เกี่ยวกับตนเอง 
ทักษะ 
- อ่านจับใจความ 
- ฟังและพูด 

- อ่านและปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Stand up./Sit down. 
- ฟังและพูด ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียนและบทสนทนาง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเอง 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
- รู้จักกาลเทศะ 
 - ถูกต้องเหมาะสม 

 
- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

สมรรถนะเฉพาะ 
    ๑.อ่านประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล 
เหตุการณ์ ในสถานการณ์ ใกล้ตัวจากสื่อท่ี
หลากหลายแล้วปฏิบัติตาม ได้อย่างเหมาะสม  
 

 

         
นักเรียนสามารถอ่าน ฟังและพูด ประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเองและเกี่ยวกับ
ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียนและน าไปปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม 



๖๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่านจับใจความ 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
นักเรียนสามารถอ่าน ฟังและพูด ประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเองและเกี่ยวกับ
ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียนและน าไปปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     ๘.ใช้วลี ประโยคอย่างง่ายในการ
สนทนา สื่อสารความต้องการของ
ตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม  
 

ความรู้ 
- การฟังและพูด 
- การพูดสื่อสาร 

 - หลักการฟังและพูด บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง 
 - หลักการพูดสื่อสารความต้องการของตนเอง ด้วยวลี ประโยคง่ายๆ 

ทักษะ 
- ฟังและพูด 
- พูดสื่อสาร 

 - ฟังและพูด บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง 
 - พูดสื่อสารความต้องการของตนเอง ด้วยวลี ประโยคง่ายๆ 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีนิสัยรักการอ่าน 
 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการอ่าน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีนิสัยรักการอ่านอยู่เสมอ 

สมรรถนะเฉพาะ 
    ๔.๑ สนทนา สื่อสารความต้องการของตนเอง 
และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้วลี ประโยค
ง่ายๆ ร่วมกับผู้อ่ืน ในสถานการณ์ที่หลากหลายใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
 

 

         
     นักเรียนสามารถฟังและพูดสื่อสารความต้องการของตนเอง ด้วยค า วลี หรือ
ประโยคง่ายๆ ร่วมกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 



๖๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่านจับใจความ 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
        นักเรียนสามารถฟังและพูดสื่อสารความต้องการของตนเอง ด้วยค า วลี หรือ
ประโยคง่ายๆ โดยใช้ค าศัพท์หรือส านวนภาษา แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับผู้อ่ืนใน
สถานการณ์ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
ช่วงชั้นที่ 1 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

        1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ดินและน้ าของ
ตนเองและครอบครัวที่ส่งผลทั้งใน
แง่บวกและ แง่ลบกับตนเองและ
ผู้อ่ืน บอกแนวการปฏิบัติตนในการ
ใช้ประโยชน์จากดินและน้ าในการท า
กิจวัตร ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
และมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ  ส ม บั ติ แ ล ะ
ประโยชน์ ของดินและน้ าจากการ
สังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
เลือกใช้สื่อในการน าเสนอการดูแล
รักษาดิน และน้ าให้เข้าใจง่ายและ
เหมาะสม 
 

ความรู้ 
- การวิเคราะห์การใช้ดินและน้ า 
- การประยุกต์ใช้ดินและน้ า 
- การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอดินและน้ า 

 
     หลักการวิเคราะห์ ประยุกตแ์ละเลือกใช้สื่อในการเรียนรู้เกี่ยวกับดินและน้ า 
 

ทักษะ 
- วิเคราะหห์การใช้ดินและน้ า 
- ประยุกต์ใช้ดินและน้ า 
- ใช้สื่อในการน าเสนอดินและน้ า 

 
     วิเคราะห์ ประยุกต์และเลือกใช้สื่อในการเรียนรู้เกี่ยวกับดินและน้ า 
 

เจตคต ิ
-  ใฝ่เรียนรู ้
-  การช่วยเหลือ 
 - มีจิตสาธารณะ 

 
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับดินและน้ า 
- นักเรียนมีน้ าใจและช่วยเหลือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

การปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน 
และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 

2. แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยระบุเหตุผล หรือ
ข้อสรุปของค าตอบ 

    
- นักเรียนมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตนประยุกต์ใช้แก้ 
ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยระบุเหตุผล หรือ
ข้อสรุปของค าตอบในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
 



๖๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

3. มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการ
แก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ท้าทาย และสนุกกับการ
แก้ปัญหา 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดข้ันสูง  
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
3. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น 
4. มีความสามัคคีในการท างานเป็นทีม 
5. ดูแลเพ่ือให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบ สิ่งแวดล้อม ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

 
นักเรียนสามารถอธิบาย วิเคราะห์ ประยุกตใ์ช้และเลือกใช้สื่อในการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ดินและน้ า สื่อสารความรู้ได้เหมาะสมกับวัย เคารพความคิดเห็นที่หลากหลายของ

ผู้อื่น สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 
 
 
 
 

 



๖๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

      3. ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในการออกแบบการบันทึกข้อมูล 
เลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของ 
พืชและสัตว์และวัฏจักรชีวิตของพืช
ดอกและสัตว์ในท้องถิ่น และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
กับการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์
จากหลักฐานที่รวบรวมได้ เลือก
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลหรือให้น่าสนใจและน าเสนอ
ด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้ง
ตระหนักถึ งสิ่ งที่ จ า เป็นต่ อการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์โดยบอก
แนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้
เจริญ  เติบโตและด ารงชีวิตอยู่ใน
สภาพ แวดล้อมที่เหมาะสม 
 

ความรู้ 
-  การเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของ พืชและสัตว์  
-  วัฏจักรชวีิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น 
-  การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ 

 
     การเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ และวัฏจักรชีวิตของพืช
ดอกและสัตว์ในท้องถิ่น และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ทักษะ 
- ปฏิบัติกิจกรรมเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของ 
พืชและสัตว์ 
- พูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ 

 
     ปฏิบัติกิจกรรมเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของ พืชและสัตว์ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

เจตคต ิ
- ใฝ่เรียนรู้ 
- การช่วยเหลือ 
- มีจิตสาธารณะ 
 

 
-  นักเรียนเรียนรู้การเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ วฏัจักรชีวิต
ของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น 
- นักเรียนมีน้ าใจและช่วยเหลือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 
 



๗๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 สมรรถนะเฉพาะ 
   1. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน และอยู่
ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
   2.แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยระบุเหตุผล หรือข้อสรุป
ของค าตอบ 
   ๓.มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหา
เป็นเรื่องที่ท้าทาย และสนุกกับการแก้ปัญหา 

      
         นักเรียนมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตน
ประยุกต์ใช้ แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดย
ระบุเหตุผล หรือข้อสรุปของค าตอบในชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

 
 1.  การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหากลวิธีในการแก้ไขปัญหา 
3. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และ

ข้อเท็จจริง  
4. การเป็นท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีในหมู่คณะที่ท างานร่วมกัน 
5. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้โดยปราศจากการท าลายธรรมชาติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

      นักเรียนสามารถบอกความเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 
สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงใช้การสอย
ทรัพยากรธรรมชาติและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และน าความรู้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 



๗๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

      ๔. ร่วมกันค้นหาสิ่งเจือปนที่พบ
ในอากาศ น้ า  และดิน จากการ
สังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
และร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่าง
มี เหตุผลเ พ่ือระบุสาเหตุที่ท า ให้
อากาศ น้ า และดิน เกิดการปนเปื้อน
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
จ า ก ห ลั ก ฐ า น ที่ ร ว บ ร ว ม ไ ด้  
รั บ ผิ ด ช อบ ต า ม ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
หาวิธีการลดขยะและสิ่ ง เจือปน 
แสดงความตระหนักโดยน าเสนอ
แนวทางการลดปัญหาขยะและ
สิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ า และอากาศ
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม 

ความรู้ 
-  การส ารวจสิ่งเจือปนในดิน น้ า และอากาศ  
-  น าเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่
พบในดิน น้ า และอากาศ 
-  การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ 
 

      
   การส ารวจสิ่งเจือปนในดิน น้ า อากาศ พร้อมกับน าเสนอแนวทางในขจัด
สิ่งเจือปนในดิน น้ า และอากาศ รวมไปถึงแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ทักษะ 
- ปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจสิ่งเจือปนในดิน น้ า และ
อากาศ 
- พูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ 
 

      
     ปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจสิ่งเจือปนในดิน น้ า อากาศ พร้อมกับน าเสนอ
แนวทางในขจัดสิ่งเจือปนในดิน น้ า และอากาศ สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

เจตคต ิ
- ใฝ่เรียนรู้ 
- กล้าแสดงออก 
- การช่วยเหลือ 
- มีจิตสาธารณะ 
 

 
-  นักเรียนเรียนรู้สิ่งที่เจือปนในดิน น้ า และอากาศ รวมไปถึงวัฏจักรของดิน น้ า 
และอากาศ 
- นักเรียนสามารถน าเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ า 
และอากาศ 
- นักเรียนมีน้ าใจและช่วยเหลือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ 



๗๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 สมรรถนะเฉพาะ 
   1.แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยระบุเหตุผล หรือข้อสรุป
ของค าตอบ 
   2.มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหา
เป็นเรื่องที่ท้าทาย และสนุกกับการแก้ปัญหา 

      
         นักเรียนมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตน
ประยุกต์ใช้ แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดย
ระบุเหตุผล หรือข้อสรุปของค าตอบในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

 
 1.  การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหากลวิธีในการแก้ไขปัญหา 
3. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และ

ข้อเท็จจริง  
4. การเป็นท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีในหมู่คณะที่ท างานร่วมกัน 
5. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้โดยปราศจากการท าลายธรรมชาติ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

      นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจสิ่งเจือปนในดิน น้ า อากาศ พร้อมกับ
น าเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ า และอากาศ รวม
ไปถึงน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 



๗๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

      ๖. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้ 
รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐาน
ต่าง ๆ เ พ่ือน าไปสู่การสร้ างค า  
อธิบายการเกิดลม น าเสนอเกี่ยวกับ
ผลขอ งลมต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง 
แวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดย
มีการเลือกสื่อที่ใช้ในการสื่อสารให้
เหมาะสมกับบุคคล 

ความรู้ 
-  การเกิดลม  
-  การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ 

 
     การเกิดลมท่ีส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

ทักษะ 
- ปฏิบัติกิจกรรมการเกิดลม 
- พูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ 

 
     ปฏิบัติกิจกรรมการเกิดลมที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมบอก
สาเหตุที่เกิดลม สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 

เจตคต ิ
- ใฝ่เรียนรู้ 
- การช่วยเหลือ 
- กล้าแสดงออก 
- มีจิตสาธารณะ 

 
-  นักเรียนเรียนรู้การเกิดลมที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- นักเรียนมีน้ าใจและช่วยเหลือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- นักเรียนสามารถสื่อสารการเกิดลมให้กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 



๗๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 สมรรถนะเฉพาะ 
   1. รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลอง
อย่างง่าย ที่ประกอบด้วยตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และ
ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 
   2. มุ่งม่ันในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพ่ือใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์  

      
         นักเรียนมีความรู้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์น าไปประยุกต์ใช้ แก้ปัญหา 
แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยระบุเหตุผล หรือ
ข้อสรุปของค าตอบของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่าง
เหมาะสม  
 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

 
 1.  การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหากลวิธีในการแก้ไขปัญหา 
3. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และ

ข้อเท็จจริง  
4. การเป็นท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีในหมู่คณะที่ท างานร่วมกัน 
5. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้โดยปราศจากการท าลายธรรมชาติ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

      นักเรียนสามารถบอกสาเหตุการเกิดลม พร้อมกับผลกระทบการเกิดลมที่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่าง
เหมาะสม และน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 



๗๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

      ๙. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือท า
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างมี
ขั้นตอน แสดงวิธีการหาค าตอบหรือ 
วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกับ
ผู้อ่ืน ระบุเหตุผลที่น าไปสู่ค าตอบ มี
ความมุ่ งมั่น ในการแก้ปัญหาให้
ส าเร็จ 

ความรู้ 
-  การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
-  การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ 

 
     การแก้ไขปัญหาของเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวในชีวิตประจ าวัน พร้อม
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ทักษะ 
- ปฏิบัติกิจกรรมเล่นเกมหาของตามสถานที่ต่าง ๆ 
- พูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ 

 
     ปฏิบัติกิจกรรมเล่นเกมหาของตามสถานที่ต่าง ๆ และสามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

เจตคต ิ
- ใฝ่เรียนรู้ 
- การช่วยเหลือ 
- กล้าแสดงออก 
- มีจิตสาธารณะ 

 
-  นักเรียนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
- นักเรียนมีน้ าใจและช่วยเหลือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- นักเรียนสามารถสื่อสารการเกิดลมให้กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 
 

 สมรรถนะเฉพาะ 
   1.แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยระบุเหตุผล หรือข้อสรุป
ของค าตอบ 
   2.มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหา
เป็นเรื่องที่ท้าทาย และสนุกกับการแก้ปัญหา 
 

      
         นักเรียนสามารถแก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ โดยระบุเหตุผล หรือข้อสรุปของค าตอบอย่างชัดเจน พร้อมสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 



๗๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

 
 1.  การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหากลวิธีในการแก้ไขปัญหา 
3. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และ

ข้อเท็จจริง  
4. การเป็นท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีในหมู่คณะที่ท างานร่วมกัน 
5. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้โดยปราศจากการท าลายธรรมชาติ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

      นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาพร้อมกับบอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบ
เจอในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช่วงชั้นที่ 1 

 
 
 
 



๗๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

        1. ปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทาง
เพศ ท ากิจวัตรประจ าวัน กิน นอน 
พักผ่อน เล่น และกิจกรรม
นันทนาการที่สร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย อารมณ ์และสังคมอย่าง
สมดุลและเหมาะสมตามวัย ด้วย
ความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกาย
และจิต ดู ฟัง อ่าน และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเหมาะสม กับวัย 
เพ่ือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ปลอดภัย และเสริมสร้างนิสัย
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  
 
 

ความรู้ 
- การปฏิบัติ กิจวัตรประจ าวัน 
- รู้จักวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
- การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย อารมณ ์ 

- วิธีการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน กิน นอน พักผ่อน เล่น และกิจกรรมนันทนาการที่
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ ์และสังคมอย่างสมดุลและเหมาะสมตามวัย 
ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกาย 
 

ทักษะ 
- ปฏิบัติ กิจวัตรประจ าวัน 
- สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
- เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย อารมณ์ 

- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น การกิน การนอน พักผ่อน เล่น และ
กิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  อารมณ์ และสังคมอย่าง
สมดุลและเหมาะสมตามวัย ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกาย 
 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
 - ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน 
 - รักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน 
- รู้วิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง 



๗๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
  1. ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองในได้
สมวัย 
  2. ความสามารถในการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย 
  ๓. ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น 

   นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น การกิน การนอน พักผ่อน เล่น 
และกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ ์และสังคมอย่าง
สมดุลและเหมาะสมตามวัย ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกาย 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง  
2. การสื่อสาร 
3. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
 

1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น 
3. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

         นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น การกิน การนอน พักผ่อน 
เล่น และกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ และสังคม
อย่างสมดุลและเหมาะสมตามวัย ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกาย 

 



๘๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

        2. รับรู้และหลีกเลี่ยงการน า
ตนเองไปอยู่ ในสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่ เ สี่ ย งและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติตนตาม
ค าแนะน า และขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม 
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บจาก
อุบั ติ เ ห ตุ  เ ห ตุ ร้ า ย  ห รื อ อยู่ ใ น
สถานการณ์ท่ีเป็นอันตรายต่อตนเอง 
 

ความรู้ 
-  รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงการน าตนเองไปอยู่ใน
สถานการณ์เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
-  การปฏิบัติตนตามค าแนะน าของบุคคลที่ไว้วางใจ
อย่างเหมาะสม 
-  การขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่าง
เหมาะสม 
 

     รู้หลักในการหลีกเลี่ยงการน าตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่
เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติตนตามค าแนะน า และขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
เหตุร้าย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง 
 

ทักษะ 
-  หลีกเลี่ยงการน าตนเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
-  ปฏิบัติตนตามค าแนะน าของบุคคลที่ไว้วางใจอย่าง
เหมาะสม 
-  ขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่าง
เหมาะสม 
 

     สามารถหลีกเลี่ยงการน าตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติตนตามค าแนะน า และขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
เหตุร้าย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง 

เจตคต ิ
- ตระหนักถึงสถานการณ์เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
- ตั้งใจเรียน 
 

 
- มีความตระหนักถึงสถานการณ์เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- ตั้งใจเรียน ไม่เกียจคร้าน 



๘๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

   สมรรถนะเฉพาะ 
1. ความสามารถในการดแูลสขุภาพตนเองใน

ไดส้มวยั 

2. ความสามารถในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

     ความสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างสมวัยและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง
ต่อสุขภาพและเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม 

สมรรถนะหลัก 
1.การจัดการตนเอง 
2. การสื่อสาร 
3. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อเท็จจริง  
3. การเป็นคนดี คนกล้าแสดงออกในทางที่ดีของสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

       นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงการน าตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพ 
แวดล้อมที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติตนตามค าแนะน า และขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ เหตุร้าย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง 
 

 
 



๘๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     5. เล่น เกม เล่นการละเล่น
พ้ืนเมือง ออกก าลังกาย และเล่น
กีฬา อย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
ด้วยความสนุกสนาน มีน้ าใจนักกีฬา 
รับรู้และปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท 
ข้อตกลงร่วมกันและรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยจัด พ้ืนที่ปลอดภัยในการท า
กิจกรรมทั้งก่อนและหลังท ากิจกรรม 

ความรู้ 
-   การออกก าลังกาย และเล่นกีฬา อย่างเหมาะสม
และสนุกสนาน 
-   การปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกัน
ในการออกก าลังกาย และเล่นกีฬา  

    เรียนรู้วธิีการเล่นเกม ออกก าลังกาย และเล่นกีฬา ด้วยความสนุกสนาน มีน้ าใจ
นักกีฬา รับรู้และปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกัน 

ทักษะ 
-  ออกก าลังกาย และเล่นกีฬา อย่างเหมาะสมและ
สนุกสนาน 
- ปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกันใน
การออกก าลังกาย และเล่นกีฬา  

    สามารถเล่นเกม ออกก าลังกาย และเล่นกีฬา ด้วยความสนุกสนาน มีน้ าใจ
นักกีฬา รับรู้และปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกัน 

เจตคต ิ
- รักในการออกก าลังกาย 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีมารยาท 
 

- มีทักษะในการเล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ 
- มีวินัยในการเล่นกีฬา 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีมารยาทและปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงในการเล่นกีฬา 

สมรรถนะเฉพาะ 
      1.ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกาย เล่น
เกม เล่นการละเล่นพ้ืนเมือง ออกก าลังกาย และเล่น
กีฬาอย่างปลอดภัย และมีน้ าใจนักกีฬา 

        มีทักษะความสามารถในการท ากิจกรรมทางกาย เล่นเกม เล่นการละเล่น
พ้ืนเมือง ออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างปลอดภัย และมีน้ าใจนักกีฬา 



๘๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การสื่อสาร 
3. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การสื่อสารด้วยการอ่าน และพูด 
3. มีทักษะการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี นักเรียนสามารถเล่นเกม ออกก าลังกาย และเล่นกีฬา ด้วยความสนุกสนาน มีน้ าใจ
นักกีฬา รับรู้และปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกัน 

 
 
 
 
 



๘๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วง
ชั้น 

องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     8. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนอย่างมี
ความสุข และมีการสื่อสารให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดี กับคนอื่น 

ความรู้ 
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของครอบครัว
อย่างมีความสุข 
- การปฏิบัติกิจกรรมกับกลุ่มเพ่ือนและมีการสื่อสารให้
เกิดสัมพันธภาพที่ดี กับคนอ่ืน 

    สามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน
อย่างมีความสุข และมีการสื่อสารให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี กับคนอ่ืน 

ทักษะ 
- ปฏิบัติกิจกรรมของครอบครัวอย่างมีความสุข 
- ปฏิบัติกิจกรรมกับกลุ่มเพ่ือนและมีการสื่อสารให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดี กับคนอ่ืน 

        สามารถปฏิบัติกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนอย่างมีความสุข และมีการ
สื่อสารให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี กับคนอื่น 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีสัมพันธภาพที่ดี กับคนอ่ืน 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการปฏิบัติกิจกรรม 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีสัมพันธภาพที่ด ีกับคนอ่ืนอยู่เสมอ 

สมรรถนะเฉพาะ 
   1.ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
   2.ความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม ตามสถานการณ์ 

        มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ตามสถานการณ ์



๘๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วง
ชั้น 

องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การสื่อสาร 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างชัดเจน  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
         นักเรียนมีสามารถในการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนอย่างมีความสุข และมีการสื่อสารให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี กับคน
อ่ืน 

 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

 
 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา 
ช่วงชั้นที่ 1 

 
 
 
 



๘๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

    1.มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ใน
พระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาใน
ศาสนาอ่ืน   ที่ตนนับถือ หมั่นฝึกตนตาม
หลักเบญจศีล   เบญจธรรม หรือหลักค า
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ    สามารถ
จัดการตนเองและด าเนินชีวิตในสังคมยุค
ปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาที่
ก่อให้เกิดการคิดข้ันสูง 

ความรู้ 

- การจัดการตนเอง 
- พระคุณพระรัตนตรัย 
- หลักค าสอนเบญจศีล   เบญจธรรม 
- หลักการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

      วิธีการจัดการอารมณ์ของตนเอง  ศึกษาประวัติของพระรัตนตรัยในศาสนาที่
ตนนับถือ  รวมทั้งเรียนรู้หลักค าสอนเบญจศีล   เบญจธรรม  ของศาสนาพุทธ 
สามารถน าค าสอนที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน  

ทักษะ 

- จัดการอารมณ์ของตนเอง 
- รู้จักพระรัตนตรัย 
- ปฏิบัติตามหลักค าสอนเบญจศีล   เบญจธรรม 
- การด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

      การจัดการอารมณ์ของตนเอง  รู้จักประวัติของพระรัตนตรัยในศาสนาที่ตน
นับถือ  รวมทั้งเรียนรู้หลักค าสอนเบญจศีล   เบญจธรรม  ของศาสนาพุทธ สามารถ
น าค าสอนที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน   ด าเนินชีวิตอย่างมีสติและมี
ปัญญา ที่ก่อให้เกิดความสุขในชีวิต  

เจตคต ิ

- มีสมาธิ 
- ความศรัทธา 
- ตระหนักรู้ 
- มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

- มีสติ สมาธิในการประพฤติตนอย่างแน่วแน่ 
- มีความศรัทธา เคารพในพระพุทธศาสนา 
- มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจในการกระท าการต่างๆ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
- ตระหนักรู้ถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ 



๘๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 

  1. ศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ถึงพระคุณของ
พระ-รัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 
  ๒. ฝึกตนตามกรอบของเบญจศีล เบญจธรรม หรือ
หลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
  ๓. ด าเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิ
และปัญญาที่ก่อให้เกิดการคิดขั้นสูง 

   ตระหนักรู้ ตระหนักคิดในพระรัตนตรัยของพระพุทธศาสนา  สามารถฝึกฝน
ตนเองให้เป็นผู้มีศีลธรรม อันดี ในสังคม  ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีสติ   ไม่
ประมาท ก่อให้เกิดความสุขในตนเองและสังคม 

สมรรถนะหลัก 

1. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหากลวิธีในการประพฤติ ปฏิบัติตน 
3. การสื่อสาร เช่น ท่องบทสวดมนต์ นั่งสมาธิ  ท าจิตใจให้สงบ 
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม 
5. การอยู่ร่วมกับบุคคลหมู่มาก ที่ต้องอาศัยความรักและ อาศัยสิ่งแวดล้อม

รอบตัวในการด ารงชีวิต 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

     นักเรียนสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้   รู้จักประวัติของพระรัตนตรัยใน
ศาสนาที่ตนนับถือ  รวมทั้งเรียนรู้หลักค าสอนเบญจศีล   เบญจธรรม  ของศาสนา
พุทธ สามารถน าค าสอนที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน   ด าเนินชีวิตอย่างมี
สติและมีปัญญา ที่ก่อให้เกิดความสุขในชีวิต 

 



๘๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     2 .สามารถสื่อสารด้วยท่าทีที่
สุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือ
ผู้ ใหญ่  เคารพในความแตกต่ าง
ระหว่างกันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ใช้สอย
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน
อย่างรู้เท่าทันและพอเพียง 

ความรู้ 

- การสื่อสาร 
- การเคารพบุพการี 
- การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

    วิธีการสื่อสารด้วยกาย วาจาที่ไพเราะ เหมาะสมกับวัย รู้จักกาลเทศะ  ในการ
พูดคุยสื่อสารกับผู้ใหญ่ มีความรัก  มีความเคารพในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน   
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์จากธรรมชาติ  และสามารถรู้หลักการ
ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน 

ทักษะ 

- สื่อสาร 
- เคารพบุพการี 
- รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

         พูดสื่อสารด้วยค าสุภาพ  ไพเราะ  การท าความเคารพที่เหมาะสมกับวัย  
รู้จักกาลเทศะ  ในการพูดคุยสื่อสารกับพ่อ แม่ ครู หรือผู้ใหญ่ มีความรัก ความ
เคารพกันในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน   รู้จักคุณค่าและประโยชน์จาก
ธรรมชาติ สามารถร่วมกันรักษาไว้ให้อยู่ในสังคมไปตลอด  และสามารถรู้หลักการ
ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน 

เจตคต ิ

- มีความเคารพ 
- มีสติ 
- กัลยาณิมิตร 
- รู้คุณค่า 
- กาลเทศะ 

 
- มีความเคารพ พ่อ แม่ ครู และผู้ใหญ่ที่นับถือ 
- มีสติ สมาธิในการประพฤติตน 
- มีกัลป์ยาณิมิตรที่ดี ต่อครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
- รู้คุณค่าของธรรมชาติและเทคโนโลยี 
- รู้จักกาลเทศะ 



๙๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 

   1.สื่อสารด้วยท่าทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู 
หรือผู้ใหญ่ เคารพ ความแตกต่างระหว่างกัน  เพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทย 
  2. อยู่ร่วมและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและพอเพียง 

      พูดสื่อสารด้วยท่าที สุภาพ มีความเคารพในพระคุณของพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ 
สามารถยอมรับความแตกต่างในสังคม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ ใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตบนความพอเพียง 

สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหากลวิธีในการประพฤติ ปฏิบัติตน 
3. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การท าความเคารพ  
4. ความสามัคคีของคนในโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
5. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม 
6. การอยู่ร่วมกับบุคคลหมู่มาก ที่ต้องอาศัยความรักและ อาศัยสิ่งแวดล้อม

รอบตัวในการด ารงชีวิต 

 



๙๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

           พูดสื่อสารด้วยท่าที สุภาพ มีความเคารพในพระคุณของพ่อแม่ ครู หรือ
ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ รวมทั้งคนอ่ืนๆอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักกาลเทศะ  สามารถ
ยอมรับความแตกต่างในสั งคม เ พ่ืออยู่ ร่ วมกันอย่ างสันติสุ ขได้  ใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตบนความพอเพียง  

 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     3.ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวใน
การระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไข
ปัญหา เ พ่ือน าไปสู่การแยกแยะ
ความต้องการและความจ าเป็น วาง
แผนการใช้จ่าย และออมเงินอย่าง
เหมาะสมและมีวินัย เพ่ือแสดงถึง
ความรับผิดชอบด้วยกันในการลด
ค่าใช้จ่าย 

ความรู้ 

- การแก้ปัญหา 
- การวางแผน 
- การออมเงิน 

    หลักการแก้ปัญหาเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัว หลักการแยกแยะความจ าเป็น
ในการใช้จ่ายต่างๆในครอบครัว และการวางแผน รายรับ รายจ่าย รวมทั้งวิธีการ
ออมเงิน  

ทักษะ 

- แก้ปัญหา 
- วางแผน 
- ออมเงิน 

      แก้ปัญหาเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัว   การแยกแยะความจ าเป็นในการใช้
จ่ายต่างๆในครอบครัว และการวางแผน รายรับ รายจ่าย รวมทั้งวิธีการออมเงิน ที่
เหมาะสมกับวัยรวมถึงการแสดงความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัว 

เจตคต ิ

- มีความสามัคคี 
- มีความประหยัด อดออม 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 

 
- มีความสามัคคีในครอบครัว 
- รู้จักประหยัด อดออมเงิน 
- มีวินัยในการใช้เงิน 
- มีความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงิน 

สมรรถนะเฉพาะ 

   1.วางแผนการใช้จ่ายและออมเงินของตนเองอย่าง
เหมาะสมและมีวินัย  และช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 

 

       

    การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองและภายในครอบครัว  มีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันประหยัด อดออม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ และมีวินัยในการใช้
จ่าย 



๙๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาวิธีการแก้ไขการใช้จ่าย และการวางแผน 
3. ความสามัคคีของคนในครอบครัว  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม รู้จักประหยัดอดออม 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

           แก้ปัญหาเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัว   แยกแยะความจ าเป็นในการใช้
จ่ายต่างๆในครอบครัว มีการวางแผนการใช้เงินของตนเอง รวมทั้ง รายรับ รายจ่าย 
วิธีการออมเงิน ที่เหมาะสมกับวัย   และแสดงความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว 

 
 
 
 



๙๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     4 .ระมัดระวั ง ในการใช้ ของ
ส่ วนรวมและทรัพยากรในการ
ท างาน การท ากิจกรรม  การท า
กิจวัตรประจ าวัน  อย่างประหยัด  
คุ้มค่า  และพอเพียง ด้วยความ
ตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากร
ที่ มี ต่ อ ต น เ อ ง  ค ร อบ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน 

ความรู้ 

- การใช้ของส่วนรวม 
- การท ากิจวัตรประจ าวัน 
- การใช้ทรัพยากร 

    

   การใช้ของส่วนรวม  ในการท ากิจกรรมกิจวัตรประจ าวัน  และการใช้ทรัพยากร
ต่างๆรอบตัว  อย่างประหยัด  คุ้มค่า  และพอเพียง 

ทักษะ 

- ใช้ของส่วนรวม 
- ท ากิจวัตรประจ าวัน 
- ใช้ทรัพยากร 
 

 

     ใช้ของใช้ส่วนรวม และทรัพยากรในการท างาน และการใช้ของใช้ส่วนตัวใน
การท ากิจกรรม  และการท ากิจวัตรประจ าวัน  อย่างประหยัด  คุ้มค่า  และ
พอเพียง  

เจตคต ิ

- รู้จักหน้าที่ 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความตระหนักการใช้ทรัพยากร 
 

 
- รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
- มีวินัยในการเรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบในการท างาน 
- มีความตระหนักรู้ในการท างาน 



๙๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 

  1.ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด  

คุ้มค่า และพอเพียงเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  ใช้ของส่วนรวม
อย่างระมัดระวัง  ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบ
ของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และ
โรงเรียน 

      

     การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน  อย่างประหยัด คุ้มค่าอย่างพอเพียง เพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง  และตระหนักถึงผลกระทบของการใช้
ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง  ครอบครัว  และโรงเรียน 

สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาวิธีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
3. ความสามัคคีของคนในครอบครัว  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม รู้จักประหยัดอดออม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

        นักเรียนสามารถใช้ของใช้ส่วนรวม ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย  เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายและรู้จักวิธีการใช้อย่างคุ้มค่า   ใช้
ทรัพยากรในการท างาน และการใช้ของใช้ส่วนตัวในการท ากิจกรรม  และการท า
กิจวัตรประจ าวัน  อย่างประหยัด  คุ้มค่า  และพอเพียง  และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน 



๙๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     7.ท ากิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่ า งมีมารยาท   ปฏิบั ติ ตนตาม
บทบาทหน้าที่  ยอมรับข้อตกลง กฎ 
กติกาที่สร้างร่วมกัน  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างมี เหตุผล  ร่วม
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความ
ขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยเต็ม
ใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนเ พ่ือ
ส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิก
ของครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน 

ความรู้ 

- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่  
- การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
- การเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
 

    

- หลักการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และยอมรับข้อตกลง 
กฎ กติกาที่สร้างร่วมกัน 

-  หลักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกระบวนการถ่ายทอดความ
คิดเห็นของตนเองต่อเพ่ือนในชั้นเรียน  

- หลักการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ  

ทักษะ 

- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่  
- ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
- เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
 

 

- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และยอมรับข้อตกลง กฎ กติกา
ที่สร้างร่วมกัน 

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกระบวนการถ่ายทอดความคิดเห็นของ
ตนเองต่อเพ่ือนในชั้นเรียน  

- การตัดสินใจแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆโดยมีความ
เสียสละ 

เจตคต ิ
- รู้จักหน้าที่ 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความเสียสละ 
 

 
         -  รูจ้ักหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติตามข้อตกลง กฎ กติกา 
         -  มีวินัยในการเรียนรู ้
         -  มีความรับผิดชอบในการท างาน 
         -  มีความเสียสละต่อส่วนรวม 



๙๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 

      1. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชนใช้และยอมรับข้อตกลง กฎ กติกา
ที่สร้างขึ้นร่วมกัน 
     ๒. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วม
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และท ากิจกรรมร่วมกัน อย่างมี
มารยาท ในครอบครัว โรงเรียน   และชุมชน    เต็มใจ
เสียสละ 
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็น
สมาชิกของครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน 

      

      ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตนต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
ในการยอมรับข้อตกลง กฎ กติกา ที่สร้างขึ้นร่วมขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหา ข้อขัดแย้ง ในสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การท างานเป็นทีมรวมพลังความสามัคคี 
3. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน 
 
 



๙๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

        นักเรียนสามารถใช้ของใช้ส่วนรวม ทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม
กับวัย  เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายและรู้จักวิธีการใช้อย่างคุ้มค่า   ใช้ทรัพยากรใน
การท างาน และการใช้ของใช้ส่วนตัวในการท ากิจกรรม  และการท ากิจวัตร
ประจ าวัน  อย่างประหยัด  คุ้มค่า  และพอเพียง  และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

      9.เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
อย่างเห็นคุณค่า  และไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อตนเองผู้อ่ืนและสิ่งแวด 
ล้อมในชุมชน 

ความรู้ 

- หลักการเข้าร่วมกิจกรรม   

    

- หลักการเข้าร่วมกิจกรรม  ตามประเพณีและวัฒนธรรม เช่น วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษาฯ  

ทักษะ 

- การเข้าร่วมกิจกรรม   

 

 

- เข้าร่วมกิจกรรม  ตามประเพณีและวัฒนธรรม เช่น วันเข้าพรรษา วัน
ออกพรรษาฯ  

เจตคต ิ
- รู้จักหน้าที่ 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความเสียสละ 
 

 
         -  รูจ้ักหน้าที่ของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆ 
         -  มีวินัยในการเรียนรู ้
         -  มีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม 
         -  มีความเสียสละต่อส่วนรวม 

สมรรถนะเฉพาะ 

  1.ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและค านึงถึงผล
ที่อาจเกิดข้ึนต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 

      

      เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่า  และ
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  



๑๐๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 

๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
1. การคิดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน  
2. การสื่อสารในการท ากิจกรรม 
3. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
        นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม  ของ
โรงเรียน  ชุมชน  ได้อย่างเหมาะสมกับวัย และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง  ผู้อ่ืน
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 
 
 
 



๑๐๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

      10.ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่
แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและ
สัญลักษณ์ของชาติไทย   และร่วม
กิจกรรมที่ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม
ตามก าลังของตนภายใต้การดูแล
และค าแนะน า 

ความรู้ 
- การเคารพสถาบันชาติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

    
 - การเข้าแถว เคารพธงชาติ 
 - การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ 
 - การร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 - การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
 

ทักษะ 
- เคารพสถาบันชาติ 
- เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

  
-  เข้าแถว เคารพธงชาติ 
 - สวดมนต์ การนั่งสมาธิ 
 - ร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 - เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เจตคต ิ
- รู้จักหน้าที่ 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความเสียสละ 
 

 
 -  รู้จักหน้าที่ของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 -  มีวินัยในการเรียนรู้ 
 -  มีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 -  มีความเสียสละต่อส่วนรวม 



๑๐๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 สมรรถนะเฉพาะ 

  1.ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพ
สถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติ   และร่วม
กิจกรรมที่ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามก าลังของตน 

      

     ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของ
ชาติ   และร่วมกิจกรรมท่ีท าประโยชน์อย่างเหมาะสมกับวัย 

 

 สมรรถนะหลัก 

1. การจัดการตนเอง 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
1. การจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง  
2. การรวมพลังการท างานเป็นทีม  
3. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
       นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการเข้าแถว เคารพธงชาติ   สวดมนต์ การนั่ง
สมาธิ  ร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี  และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน และชุมชนอย่างเหมาะสมกับวัย 

 
 
 



๑๐๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

    11. เลือกและจัดการเวลาใน
การใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
อย่างรู้เท่าทัน  โดยรับผิดชอบต่อผล
ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น 

ความรู้ 

- การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศ 

    

 -  หลักการใช้เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 

ทักษะ 

- รู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศ 

  

-  ใช้เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ อย่างถูกต้อง 

เจตคต ิ
- รู้จักหน้าที่ 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 

 
 -  รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
 -  มีวินัยในการเรียนรู้ 
 -  มีความรับผิดชอบในการท างาน 
  

 สมรรถนะเฉพาะ 

  1. เลือกใช้ และจัดการเวลาในการใช้สื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

  2. สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศอย่างใคร่ครวญ 
รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น    รวมทั้งใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

      

     จัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน  สร้างและส่งต่อ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างใคร่ครวญ รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น    รวมทั้งใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 

 



๑๐๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 

 
1. การจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง  
2. การคิดวิเคราะห์ในการใช้เทคโนโลยี 
3. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
       นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน โดยรับผิดชอบ
ต่อผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องและน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

 
 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาศิลปะ 
ช่วงชั้นที่ 1 

 
 
 
 



๑๐๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความ
งาม ความไพเราะ เกิดความ
ประทับใจ อธิบายความคิด 
ความรู้สึกของตน ชื่นชม มีแรง
บันดาลใจในการถ่ายทอด และ
บูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

ความรู้ 
-การดู 
-การแสดงความคิดเห็น 
-การถ่ายทอดความรู้สึก 

 ๑. การบอกรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น   
๒. การแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

ทักษะ 
- ดู 
- พูด 

๑. ดู รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ 
๒. พูด รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ 
 
 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
 - รู้จักกาลเทศะ 
 - ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การด ู และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 



๑๐๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
๑.๑ รู้จักชื่นชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) 
จากธรรมชาติ สภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงผลงาน  ศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับ
คุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จาก
การรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การ
ได้ฟังและ       การบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส  
 

ชื่นชม สภาพแวดล้อมใกล้ตัว สรรค์ผลงานศิลปะรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส 
การรับชม การได้ฟังและ การบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส สัมผัส (กาย – ใจ – 
มือ – ตา – ห ู) กับธรรมชาติ 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

1. การรู้จักรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
๓. อยู่ร่วมกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

บอกรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว แสดงความรู้สึกต่อธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

 

 



๑๐๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

๒. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่
ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอด ความคิด 
ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้
ตัว ในชีวิตประจ าวันที่เชื่อมโยงกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ
ท้องถิ่น  เป็นองค์ประกอบทาง
ทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง 
วัสดุ อุปกรณ ์และสี ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 

ความรู้ 
- การบอกวิธีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ 
- การบอกวิธีใช้สี 
- การบอกวิธีวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ 

๑ . การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์   

๒ . การทดลองใช้สีสร้างงานทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิคง่าย ๆ   

๓   การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติเป็นงานทัศนศิลป์ตามความรู้สึกของตนเอง  

ทักษะ 
- การวาดภาพระบายสี 

การรู้จักใช้วัสดุและอุกรณ์วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติเป็นงานทัศนศิลป์ตาม
ความรู้สึกของตนเอง 

เจตคต ิ
- กล้าตัดสิน 
- การสร้างงานด้วยความตั้งใจ รอบคอบ เพียร
พยายาม 
- การแก้ไขปัญหา 
- การสร้างผลงานให้ดีที่สุด 
- การยอมรับผลงานของตนเอง 

- กล้าตัดสินใจลงมือสร้างผลงาน 
- การสร้างผลงานด้วยความตั้งใจ รอบคอบ เพียรพยายามเพ่ือให้ส าเร็จ 
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสร้างผลงาน 
- การสร้างผลงานให้ดีที่สุดเพ่ือให้ได้รางวัล 
- การยอมรับผลงานของตนเองเมื่อสิ้นสุดในการสร้างงาน 



๑๐๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
  1. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ หรือ
ร่วมสร้างสรรค์กับผู้อื่น ถ่ายทอดจินตนาการจาก
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ที่เชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตประจ าวัน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ 
จากประสบการณ์ โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย จนค้นพบสิ่งใหม่  

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามธรรมชาติใกล้ตัวที่ตนเองชื่นชอบ โดยสามารถใช้
วัสดุและอุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงานตามความรู้สึกของตนเอง 

สมรรถนะหลัก 
 ๑. การจัดการตนเอง ๒. การคิดข้ันสูง ๓. การ
สื่อสาร ๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ๖. การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ      และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๑ . การรู้จักใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์   

๒ . การรู้จักทดลองใช้สีสร้างงานทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิคง่าย ๆ   

๓   การรู้จักวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติเป็นงานทัศนศิลป์ตามความรู้สึกของ

ตนเอง   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามธรรมชาติใกล้ตัวที่ตนเองชื่นชอบ โดยสามารถใช้วัสดุ
และอุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงานตามความรู้สึกของตนเอง 

 



๑๑๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

๓. ร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรี
สอดคล้องกับอารมณ์ของบทเพลงที่
ฟัง ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง  
หรือโน้ตเพลง ในการเคาะจังหวะ 
ขับร้อง หรือบรรเลงเพลงอย่าง
ถูกต้อง  

   อธิบายองค์ประกอบทางดนตรี 
เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของเสียงที่มาจากธรรมชาติ
และเครื่องดนตรีต่าง ๆ และรูปแบบ 
การเกิดเสียงแบบต่าง ๆ 

ความรู้ 
- การสื่อสารอารมณ์และความรู้สึก 
- การบอกองค์ประกอบ 
- การบอกความเหมือนและความแตกต่าง 
- การบอกรูปแบบการเกิดเสียงแบบต่าง ๆ  

๑. การสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของบทเพลงหรือเสียงดนตรีที่ได้ฟัง  
๒. การบอกองค์ประกอบทางดนตรี 
๓. การรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถก่อก าเนิดเสียง ที่แตกต่างกันและเหมือนกันซึ่งมาจาก
เสียงจากธรรมชาติและเสียงที่มาจากเครื่องดนตรี 
๔. การบอกรูปแบบการเกิดเสียงแบบต่าง ๆ  
 

ทักษะ 
- การสื่อสาร 

การรู้จักใช้ความรู้ที่เก่ียวกับดนตรีสื่อสารความรู้สึกของบทเพลงและเสียงดนตรีที่ได้
ฟัง 

เจตคต ิ
- กล้าแสดงออก 
- มารยาท 
- รู้จักกาลเทศะ 
- ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การด ู และการสื่อสาร 
- รู้จักกาลเทศะในการสื่อสาร 
- สามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง เหมาะสม 



๑๑๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
๓.๑   สนุกกับการร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีที่
เหมาะกับช่วงวัย เรียนรู้ อารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง  
๓.๒   ฟัง อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของเสียง ที่มาจากธรรมชาติและเครื่อง
ดนตรีต่าง ๆ รูปแบบการเกิดเสียง และอธิบายบท
เพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี     
 

การใช้ความรู้ที่เกี่ยวกับดนตรีสื่อสารความรู้สึกของบทเพลงและเสียงดนตรีที่ได้ฟัง 

สมรรถนะหลัก 
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

๑. การสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของบทเพลงหรือเสียงดนตรีที่ได้ฟัง  
๒. การบอกองค์ประกอบทางดนตรี 
๓. การรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถก่อก าเนิดเสียง ที่แตกต่างกันและเหมือนกันซึ่งมาจาก
เสียงจากธรรมชาติและเสียงที่มาจากเครื่องดนตรี 
๔. การบอกรูปแบบการเกิดเสียงแบบต่าง ๆ  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ใช้ความรู้ที่เก่ียวกับดนตรีสื่อสารความรู้สึกของบทเพลงและเสียงดนตรีที่ได้ฟัง 



๑๑๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

๔. มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย 
สากล หรือของท้องถิ่น ในรูปแบบ
เดี่ยวหรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจ 
เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู 
ผู้ชมที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

ความรู้ 
- การเล่นเครื่องดนตรีไทย สากล หรือท้องถิ่น 
- การเป็นผู้ชมที่ดี 

๑. การเล่นเครื่องดนตรีไทย สากลหรือท้องถิ่นเหมาะสมกับช่วงวัย 
๒. บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการด ูหรือร่วมการแสดง 
 การเป็นผู้ชมที่ดี 

ทักษะ 
- ความสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย สากล หรือท้องถิ่น -
- การเป็นผู้ชมที่ดี 

๑. การรู้จักใช้ความสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย สากล หรือท้องถิ่นเหมาะสมกับช่วงวัย 
๒. การเป็นผู้ชมที่ดีท่ีเข้าใจบทบาทของการแสดง 

เจตคต ิ
- กล้าแสดงออก 
- มารยาท 
- รู้จักกาลเทศะ 
- ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การด ู และการแสดง 
- รู้จักกาลเทศะในการชมและการแสดง 
- สามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง เหมาะสม 

สมรรถนะเฉพาะ 
  1. มีส่วนรว่มในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของ
ท้องถิ่น  ในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจ และ
เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชมและผู้แสดงที่
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย สากล หรือท้องถิ่นที่เหมาะกับช่วงวัยและเป็นผู้ดู 
ผู้ชมและผู้แสดงที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 



๑๑๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๑. การเล่นเครื่องดนตรีไทย สากลหรือท้องถิ่นเหมาะสมกับช่วงวัย 
๒. บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการด ูหรือร่วมการแสดงการเป็นผู้ชมที่ดี 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

สามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย สากล หรือท้องถิ่นที่เหมาะกับช่วงวัยและเป็นผู้ดู ผู้ชมและ
ผู้แสดงที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

 
 
 

 



๑๑๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

๕. สนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 
เพ่ือแสดงท่าทางเลียนแบบใน
ลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ 
สร้างสรรค์และ มีสุนทรียภาพ ใช้
ภาษาท่าในการสื่อความหมายแทน
ค าพูด ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง 
ในรูปแบบการละเล่น พ้ืนบ้าน 
นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศ
เพ่ือนบ้าน ที่เหมาะสมกับวัย และ
เล่าถึงนาฏศิลป์ในท้องถิ่น ที่ตนเอง
ชื่นชอบ 

ความรู้ 
- การเลียนแบบ 
- การใช้ภาษาท่าง่าย ๆ ในการละเล่นพ้ืนบ้าน 
- การบอกนาฏศิลป์ 

๑. การเลียนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือเลียนแบบท่าทางสิ่งต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ 
๒. การใช้ภาษาท่าง่าย ๆ ในการสื่อความหมายแทนค าพูด ที่สะท้อนอารมณ์ของ
ตนเอง  
โดยใช้ในการละเล่นพ้ืนบ้าน นาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์ประเพ่ือนบ้านที่เหมาะสม
กับวัย 
๓. การบอกเล่านาฏศิลป์ในท้องถิ่นที่ตนเองชื่นชอบ 

ทักษะ 
- การสื่อสาร 

การรู้จักใช้ความสามารถเลียนแบบท่าทางสิ่งต่าง ๆ และภาษาท่าเพ่ือสื่อสารใน
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านนาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์ประเพ่ือนบ้านที่เหมาะสม
กับวัย 

เจตคต ิ
- กล้าแสดงออก 
- มารยาท 
- รู้จักกาลเทศะ 
- ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การด ู และการแสดง 
- รู้จักกาลเทศะในการชมและการแสดง 
- สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสม 

สมรรถนะเฉพาะ 
๔.๑   สนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เลียนแบบ
ธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะต่าง ๆ อย่าง
อิสระ สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ  
 

การรู้จักใช้ความสามารถเลียนแบบท่าทางสิ่งต่าง ๆ และภาษาท่าเพ่ือสื่อสารใน
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านนาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์ประเพ่ือนบ้านที่เหมาะสม
กับวัย 



๑๑๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร 

๑. การเลียนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือเลียนแบบท่าทางสิ่งต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ 
๒. การใช้ภาษาท่าง่าย ๆ ในการสื่อความหมายแทนค าพูด ที่สะท้อนอารมณ์ของ
ตนเอง  
โดยใช้ในการละเล่นพ้ืนบ้าน นาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์ประเพ่ือนบ้านที่เหมาะสม
กับวัย 
๓. การบอกเล่านาฏศิลป์ในท้องถิ่นที่ตนเองชื่นชอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
รู้จักใช้ความสามารถเลียนแบบท่าทางสิ่งต่าง ๆ และภาษาท่าเพ่ือสื่อสารใน

กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านนาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์ประเพ่ือนบ้านที่เหมาะสม
กับวัย 

 
 
 



๑๑๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

๖. รับรู้ ชื่นชมความงาม ความ
ไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
และน าเสนอ ผลงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วย
ความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อ
ผลงานศิลปะของตนเอง  งานของ
ผู้อื่น หรืองานที่ท าร่วมกับเพ่ือน 
อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล 
เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่น และ
น ามาปรับปรุงผลงานของตนให้
สมบูรณ์ 

ความรู้ 
- การบอกสิ่งที่ตนชอบ 
- การบอกข้อบกพร่อง 

1. การรู้สิ่งที่ตนเองชอบแล้วแสดงออกทางความรู้สึก ความคิด ความประทับใจ  
๒. การน าเสนอผลงานศิลปะด้วยความมั่นใจ แล้วแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน
ศิลปะของตนเองและผู้อื่นหรืองานที่ท าร่วมกับเพ่ือนอย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มี
เหตุผล เปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และน ามาปรับปรุงผลงานของตนให้
สมบูรณ์ 

ทักษะ 
- การรู้จักตนเอง 
- การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับพัฒนาตน 

๑. สามารถรู้จักสิ่งที่ตนเองชอบแล้วแสดงออกด้วยความประทับใจ   
๒. แสดงความคิดเห็นต่อผลงานตนเองและผู้อื่นได้อย่างสุภาพ ซึ่งรับข้อบกพร่อง
ของตนเองมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ได้ 

เจตคต ิ
- กล้าแสดงออก 
- มารยาท 
- รู้จักกาลเทศะ 
- ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การด ู และการแสดงความคิดเห็น 
- รู้จักกาลเทศะในการชมและการแสดงความคิดเห็น 
- สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสม 



๑๑๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะเฉพาะ 
๑.   รับรูช้ื่นชมความงามของผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่า
ทางสุนทรียะ แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความ
ประทับใจ และความคิดเห็น ที่สะท้อนประสบการณ์
สุนทรียะท่ีสัมพันธ์กับผลงานศิลปะ  

สามารถรู้จักสิ่งที่ตนเองชอบแล้วแสดงออกด้วยความประทับใจ แสดงความคิดเห็น
ต่อผลงานตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างสุภาพ ซึ่งรับข้อบกพร่องของตนเองมาปรับปรุง
ผลงานของตนให้สมบูรณ์ได้ 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1. การรู้สิ่งที่ตนเองชอบแล้วแสดงออกทางความรู้สึก ความคิด ความประทับใจ  
๒. การน าเสนอผลงานศิลปะด้วยความมั่นใจ แล้วแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน
ศิลปะของตนเองและผู้อื่นหรืองานที่ท าร่วมกับเพ่ือนอย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มี
เหตุผล เปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และน ามาปรับปรุงผลงานของตนให้
สมบูรณ์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
รู้จักสิ่งที่ตนเองชอบแล้วแสดงออกด้วยความประทับใจ แสดงความคิดเห็นต่อ
ผลงานตนเองและผู้อื่นได้อย่างสุภาพ ซึ่งรับข้อบกพร่องของตนเองมาปรับปรุง

ผลงานของตนให้สมบูรณ์ได้ 

 



๑๑๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

๗. เชื่อมโยง ผลงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับ
วัฒนธรรม ชีวิตประจ าวัน เปน็สื่อ
แสดงความงาม ได้อย่างอิสระ ร่วม
สร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  วันส าคัญ หรอื
เทศกาลต่าง ๆ  
  
 

ความรู้ 
- การบอกภาพ เพลง การฟ้อนร า 

- การบอกภาพ เพลง การฟ้อนร าที่เกี่ยวข้องกับวันส าคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ ใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือใช้ร่วมงาน 

ทักษะ 
- การแสดงความสามารถทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 

- การรู้จักใช้ความสามารถทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ที่เก่ียวข้องกับวันส าคัญหรือ
เทศกาลต่าง ๆ มาร่วมงานในวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เจตคต ิ
- การรู้จักความถูกต้องและเหมาะสม 
- การเข้าสังคม 
- การแสดงออก 
- มารยาท 
- การรู้จักกาลเทศะ 

- การรู้จักความถูกต้องและเหมาะสมในการแสดงผลงานศิลปะของวันส าคัญหรือ
เทศกาลต่าง ๆ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- การรู้จักเข้าสังคมวางตัวในทางที่ดีให้ผู้ใหญ่พึงพอใจ 
- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการแสดงผลงานออกมาได้อย่างสุภาพ 
- การรู้จักกาลเทศะเมื่อร่วมงานกับผู้ใหญ่ 

สมรรถนะเฉพาะ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก
ของตนเองได้อย่าง เหมาะสม  
 2. ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  

- การบอกภาพ เพลง การฟ้อนร าที่เกี่ยวข้องกับวันส าคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ ใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือใช้ร่วมงาน 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดขั้นสูง  

การรู้จักใช้ความสามารถทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ที่เก่ียวข้องกับวันส าคัญหรือ
เทศกาลต่าง ๆ มาใช้ร่วมงานในวัฒนธรรมท้องถิ่น 



๑๑๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

3. การสื่อสาร   
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

     นักเรียนสามารถบอกความหมายของภาพ บทเพลง การฟ้อนร าที่เก่ียวข้องกับ
วันส าคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือใช้ร่วมงาน 

 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 
ช่วงชั้นที่ 2 

 
 
 
 



๑๒๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

         1. ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ 
แล้วสามารถวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือ พูดสื่อสารในรูปแบบต่าง 
ๆ พูดแสดงการคิด วิเคราะห์ ความรู้ 
ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลและสร้างสรรค์ รวมทั้ง
สามารถเลือกฟังและดูสื่อที่
เหมาะสมแก่ตนเอง 

 

ความรู้ 
- การฟัง และการดู 
- การพูดสื่อสาร 
- ถ่ายทอดความรู้สึก 
 

- หลักการฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นต่อสื่อต่าง ๆ และบทความ 
- หลักการฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 
- หลักการฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นต่อวรรณคดี 

ทักษะ 
- ฟัง 
- ดู 
- พูด 
 

- ฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นบทความ 
- ฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 
- ฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นวรรณคดี 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  รู้มารยาท 
 - รู้จักกาลเทศะ 
 - ถูกต้องเหมาะสม 
 

 
- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ ที่เก่ียวกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน ชุมชน และสังคม แล้วพูดสรุป ตั้ง
ค าถาม วิเคราะห์ รวมทั้งแสดงความรู้ ความรู้สึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

   นักเรียนสามารถฟัง และดู สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
บทความ และวรรณคดี อย่างตั้งใจ น ามาพูดสรุป ตั้งค าถาม วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือ แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างมีเหตุผล ถ่ายทอดความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์  



๑๒๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

2. ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ อย่างตั้งใจแล้วพูดเล่า
เรื่อง พูดน าเสนอรายละเอียด สาระส าคัญ และข้อคิด 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกอย่าง
สร้างสรรค์ 
3. ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ 
พูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เพ่ือให้สามารถ
เลือกฟังและดูสื่อด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดข้ันสูง      
3. การสื่อสาร        
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
 

 
1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
3. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดรู้สึก แสดงความคิดเห็น 
4. การรู้จักท างานเป็นทีม ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

     นักเรียนสามารถฟัง และดู สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
บทความ และวรรณคดี อย่างตั้งใจ น ามาพูดสรุป ตั้งค าถาม วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือ แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างมีเหตุผล ถ่ายทอดความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 

 



๑๒๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

        2. พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ 
และพูดโต้ตอบด้วยความมั่นใจอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งพูด
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
เกี่ยวกับการพูดของตนและผู้ อ่ืน
อย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์ 
 

ความรู้ 
-  การพูดสื่อสาร  
-  การพูดแสดงความคิดเห็น 
-  การพูดแสดงความรู้สึก 
 

     หลักการพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและข้อเท็จจริงในชีวิตประจ าวัน  
หลักการพูดที่ถูกต้อง สุภาพ ถูกกาลเทศะ วิเคราะห์เพ่ือสื่อสารอย่างเหมาะสม 
เป็นกลางและสร้างสรรค์ และการเคารพความคิดเห็นที่หลากหลาย 

ทักษะ 
- พูดสื่อสาร 
- พูดแสดงความคิดเห็น 
- พูดแสดงความรู้สึก 
 

     พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและข้อเท็จจริงในชีวิตประจ าวัน  หลักการ
พูดที่ถูกต้อง สุภาพ ถูกกาลเทศะ วิเคราะห์เพื่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เป็นกลาง
และสร้างสรรค์ และการเคารพความคิดเห็นที่หลากหลาย สามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

เจตคต ิ
- ใฝ่เรียนรู้ 
- ตั้งใจเรียน 
- รู้กาลเทศะ 
- เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

 
- ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้น 
- ตั้งใจเรียน ไม่เกียจคร้าน 
- รู้จักกาลเทศะในการสื่อสาร 
- เคารพความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้อื่น 



๑๒๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 สมรรถนะเฉพาะ 
1. พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบอย่างถูกต้อง 
สุภาพ ถูกกาลเทศะ และมั่นใจ ทั้งในโลกจริงหรือโลก
เสมือนจริง ด้วยความเข้าใจ และเคารพในความแตกต่าง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
2. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับการพูด
ของตนและผู้อ่ืน ได้อย่างเป็นกลาง ให้เกียรติ และเคารพ
ในความแตกต่าง 
 

      
     พูดสื่อสาร อย่างถูกต้อง แสดงออกอย่างสุภาพ ถูกกาลเทศะ และมั่นใจ  มี
ความเคารพในพระคุณของพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ สามารถยอมรับความแตกต่าง
ในสังคม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ ใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติและรู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตบนความพอเพียง 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดข้ันสูง      
3. การสื่อสาร        
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

 
1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
3. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดรู้สึก แสดงความคิดเห็น 
4. การรู้จักท างานเป็นทีม ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

       นักเรียนสามารถพูดสื่อสาร อย่างถูกต้อง แสดงออกอย่างสุภาพ ถูก
กาลเทศะ และมั่นใจ  มีความเคารพในพระคุณของพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ 
สามารถยอมรับความแตกต่างในสังคม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ ใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตบนความพอเพียง น า
ความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 



๑๒๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     3. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง เหมาะสม และ
ไพเราะ 

ความรู้ 
- การอ่านออกเสียง 
- การใช้ค า 
 

    หลักการอ่านออกเสียงค า  บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง วิธีการค้นหาความหมาย
ของค า การใช้ท านองถูกต้อง เหมาะสม และไพเราะ และสามารถน าค าที่อ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

ทักษะ 
- อ่านออกเสียง 
- การหาความหมายของค า 
 

    อ่านออกเสียงค าศัพท์ พ้ืนฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พร้อมกับค้นหา
ความหมายของค า รู้จักการใช้ค า และการใช้ท านอง สามารถน าค าที่อ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการอ่าน  
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เพ่ือ
ถ่ายทอดความหมาย และ/ หรืออารมณ์ความรู้สึกได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และไพเราะ 
 

        การอ่านออกเสียงค าศัพท์พ้ืนฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างตั้งใจและ
ถูกต้อง รู้จักการใช้ค า และการใช้ท านอง ในอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
เพ่ือถ่ายทอดความหมาย อารมณ์ความรู้สึก อย่างถูกต้องเหมาะสม และไพเราะ รวมทั้ง
ค้นหาความหมายของค าศัพท์ แล้วน าค าศัพท์ไปใช้ได้จริงอย่างถูกกาลเทศะ  



๑๒๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่าน 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน และพูด 
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

       นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าศัพท์พ้ืนฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่าง
ตั้งใจและถูกต้อง รู้จักการใช้ค า และการใช้ท านอง ในอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรอง เพ่ือถ่ายทอดความหมาย อารมณ์ความรู้สึก อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
ไพเราะ รวมทั้งค้นหาความหมายของค าศัพท์ แล้วน าค าศัพท์ไปใช้ได้จริงอย่างถูก
กาลเทศะ 
 

 
 



๑๒๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     4. อ่านวิเคราะห์ความหมาย
ของข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ 
- ความหมายของค า 
- การอ่านจับใจความ 
- การวิเคราะห์ 
- การน าไปใช้ 
 

    หลักการอ่านจับใจความส าคัญจากบทความและสื่อต่าง ๆ  และหลักการ
วิเคราะห์ความหมายของข้อมูล  รวมถึงหลักการน าข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ 
- การหาความหมายของค า 
- อ่านจับใจความ 
- วิเคราะห์ 
- น าไปใช้ 

       อ่านจับใจความส าคัญจากบทความและสื่อต่าง ๆ  วิเคราะห์ความหมายของ
ข้อมูล   
ระบุข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน สามารถน าความรู้และข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีนิสัยรักการอ่าน 
 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการอ่าน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีนิสัยรักการอ่านอย่างสม่ าเสมอ 



๑๒๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

 

 

 

 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. อ่านสัญลักษณ์ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ ตาราง 
กราฟ  และอินโฟกราฟิก จากสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์
ความหมายของข้อมูล แล้วน าไปปรับใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
2. อ่านเรื่องจากสื่อต่าง ๆ แล้วตั้งค าถาม ตอบค าถาม 
จับใจความส าคัญ สรุปความรู้และข้อคิด วิเคราะห์
ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ตีความความหมายโดยตรง
และโดยนัย ประเมินค่า รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 
 

        การอ่านสัญลักษณ์ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ ตาราง กราฟ  และอินโฟกราฟิก 
จากสื่อต่าง ๆ เป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือตีความหมายและวิเคราะห์ น าความรู้ที่
ได้รับจากการอ่านไปปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

 
1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่านจับใจความ 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

         นักเรียนสามารถอ่านสัญลักษณ์ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ ตาราง กราฟ  และ
อินโฟกราฟิก จากสื่อต่าง ๆ เป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือตีความหมายและวิเคราะห์ 
น าความรู้ที่ได้รับจากการอ่านไปปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงต่อตนเอง
และผู้อ่ืน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 



๑๒๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     5. อ่านเรื่องจากสื่อต่าง ๆ 
รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม 
แล้วสามารถตั้งค าถาม ตอบค าถาม 
จับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ 
ตีความ ประเมินค่า แสดงความ
คิดเห็น และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
จริง ตลอดจน มีนิสัยรักการอ่าน 

ความรู้ 
- การตั้งค าถามและตอบค าถาม 
- การอ่านจับใจความ 
- การอ่านสรุปความ 
- การวิเคราะห์ 
- การตีความหมาย 
- การประเมินค่า 
- การแสดงความคิดเห็น 
- การน าไปใช้ 
 

    หลักการอ่านเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรม และสื่อต่าง ๆ เรียนรู้หลักการ
ตั้งค าถามและตอบค าถาม การอ่านจับใจความส าคัญ การอ่านสรุปความจากสิ่งที่
อ่าน การอ่านสรุปความจากนิทาน เรื่องสั้น  น ามาวิเคราะห์ ตีความหมาย ประเมิน
ค่า แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อ่าน รวมถึงน าความรู้และข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

ทักษะ 
- ตั้งค าถามและตอบค าถาม 
- อ่านจับใจความ 
- อ่านสรุปความ 
- วิเคราะห์ 
- ตีความหมาย 
- ประเมินค่า 
- แสดงความคิดเห็น 
- น าไปใช้ 
 

      อ่านเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรม และสื่อต่าง ๆ เรียนรู้หลักการตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม การอ่านจับใจความส าคัญ การอ่านสรุปความจากสิ่งที่อ่าน 
การอ่านสรุปความจากนิทาน เรื่องสั้น  น ามาวิเคราะห์ ตีความหมาย ประเมินค่า 
แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อ่าน รวมถึงน าความรู้และข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 



๑๓๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีนิสัยรักการอ่าน 
 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการอ่าน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีนิสัยรักการอ่านอยู่เสมอ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม แล้ววิเคราะห์ 
ตีความ ประเมินค่า  และแสดงความคิดเห็น เพ่ือ
น าไประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 
2. อ่านบทอ่านตามความสนใจจากสื่อต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ และน าเสนอเรื่องที่อ่านได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

         
     การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม บทอ่านตามความสนใจจากสื่อต่าง ๆ เป็น
ประจ าสม่ าเสมอ กล้าแสดงความคิดเห็น น าเสนอเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์สามารถวิเคราะห์ ตีความหมาย ประเมินค่าจากการอ่าน น าความรู้และ
ข้อคิดท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียน  

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

 
1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่านจับใจความ 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
5. การปรับตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน และยึดหลักความพอเพียง 



๑๓๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

         นักเรียนสามารถอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม บทอ่านตามความสนใจจาก
สื่อต่าง ๆ เป็นประจ าสม่ าเสมอ กล้าแสดงความคิดเห็น น าเสนอเรื่องที่อ่านได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ ตีความหมาย ประเมินค่าจากการอ่าน 
น าความรู้และข้อคิดท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับช่วงวัยของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     6. เขียนสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้วยลายมือที่เป็นไปตาม
มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย 
โดยใช้ค าได้ถูกต้องและเหมาะสม 

ความรู้ 
- การเขียนสื่อสาร 
- การคัดลายมือ 
- การเลือกใช้ค า 
 

    หลักการเขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ หลักการคัดลายมือตามมาตรฐาน
โครงสร้างตัวอักษรไทย  หลักการเลือกใช้ค าอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ทักษะ 
- เขียนสื่อสาร 
- คัดลายมือ 
- เลือกใช้ค า 
 

     เขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ คัดลายมือตามมาตรฐานโครงสร้างตัว
อักษรไทย รู้จักเลือกใช้ค าอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการเขียน / ฝึกคัดลายมือ 
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. เขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ค าได้
ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม ด้วยลายมือที่สวยงาม
และเป็นระเบียบ 
 

         
     การเขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเลือกใช้ค าได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
และเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ และรูปแบบของการเขียน ด้วยลายมือที่
สวยงามและเป็นระเบียบ 



๑๓๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

 
1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานเขียน 
3. การสื่อสารด้วยการเขียน 
4. การเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ขยันใฝ่รู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

     นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเลือกใช้ค าได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ และรูปแบบของการเขียน ด้วย
ลายมือที่สวยงามและเป็นระเบียบ 
 

 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     7. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้ง
เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น ด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับบุคคล 
โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจน
เขียนประเมินงานเขียนของทั้ ง
ตนเองและผู้อ่ืนอย่างเป็นกลางและ
สร้างสรรค์ 

ความรู้ 
- การเขียนสื่อสาร 
- การเขียนแสดงความรู้สึก 
- การเขียนแสดงความคิดเห็น 
- การเขียนประเมินผลงาน 
 

     หลักการเขียนสื่อสาร การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การเขียน
ประเมินผลงาน ด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ ทั้งของทั้งตนเองและผู้อ่ืน
อย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์ 

ทักษะ 
- เขียนสื่อสาร 
- เขียนแสดงความรู้สึก 
- เขียนแสดงความคิดเห็น 
- เขียนประเมินผลงาน 
 

      เขียนสื่อสาร การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การเขียนประเมินผล
งาน ด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ ทั้งของทั้งตนเองและผู้อ่ืนอย่างเป็นกลาง
และสร้างสรรค์ 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการเขียน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานเขียน 



๑๓๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. เขียนจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ย่อความ 
เขียนบันทึก และเขียนสรุปความ จากการศึกษา
ค้นคว้าได้ถูกต้องตามรูปแบบ โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของ
ผู้อื่น 
2. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นด้วย
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ โดยไม่
ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
 

         
     การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ จากการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามรูปแบบ 
และตรงตามวัตถุประสงค์  สามารถเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นด้วย
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสม กับบุคคล โอกาส และ
กาลเทศะ อย่างเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

 
1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานเขียน 
3. การสื่อสารด้วยการเขียน 
4. การเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ขยันใฝ่รู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

         นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ จากการศึกษาค้นคว้าได้
ถูกต้องตามรูปแบบ และตรงตามวัตถุประสงค์  สามารถเขียนแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสม กับบุคคล 
โอกาส และกาลเทศะ อย่างเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
 

 



๑๓๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     8. เขียนโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด แล้วน าไปเขียนเรื่องตาม
จินตนาการและเรียงความได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

ความรู้ 
- การเขียนโครงเรื่อง 
- การเขียนแผนภาพความคิด 
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
- การเขียนเรียงความ 
 

     หลักการเขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด น าไปเขียนเรื่องตามจินตนาการ
และเรียงความ จากจินตนาการของตนเอง รวมทั้งประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ จากหัวข้อที่ก าหนด ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
 

ทักษะ 
- เขียนโครงเรื่อง 
- เขียนแผนภาพความคิด 
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
- เขียนเรียงความ 
 

      เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด น าไปเขียนเรื่องตามจินตนาการและ
เรียงความ จากจินตนาการของตนเอง รวมทั้งประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันอย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์ จากหัวข้อที่ก าหนด ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการเขียน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานเขียน 



๑๓๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วน าไปใช้
ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ และเขียนเรียงความ
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับ
งานเขียนของตนเองและผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และ
เป็นกลาง 
 

         
     การเขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด น าไปใช้ในการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ และเขียนเรียงความ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ จากหัวข้อที่ก าหนด 
ได้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับงาน
เขียนของตนเองและผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ มี
ความเป็นกลาง เคารพและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

 
1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานเขียน 
3. การสื่อสารด้วยการเขียน 
4. การเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ขยันใฝ่รู้ 
5. การปรับตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน และยึดหลักความพอเพียง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

         นักเรียนสามารถเขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด น าไปใช้ในการเขียน
เรื่องตามจินตนาการ และเขียนเรียงความ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ จากหัวข้อที่
ก าหนด ได้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
เกี่ยวกับงานเขียนของตนเองและผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส 
และกาลเทศะ มีความเป็นกลาง เคารพและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
 

 



๑๓๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     9. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน
ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง 
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
กาลเทศะ ตลอดจนเข้าใจความ
หลากหลายของผู้อ่ืนโดยเรียนรู้ผ่าน
ภาษาถ่ิน 

ความรู้ 
- การใช้ภาษาพูด 
- การใช้ภาษาเขียน 
 

    หลักการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน   รวมทั้งภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส 
และกาลเทศะ เรียนรู้วิธีการแยะประเภทระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน เข้า
ใจความหลากหลายของผู้อ่ืนจากภาษาถิ่น น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ทักษะ 
- ภาษาพูด 
- ภาษาเขียน 
 

     ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน   
รวมทั้งภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 
เรียนรู้วิธีการแยะประเภทระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน เข้าใจความ
หลากหลายของผู้อ่ืนจากภาษาถิ่น น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- รู้จักกาลเทศะ 
 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการศึกษา 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- รู้จักกาลเทศะ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้ งโลกจริง และโลกเสมือนจริงได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส  และกาลเทศะ 
2. ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
บุคคล โอกาส และกาลเทศะ เรียนรู้ภาษาถิ่น เพ่ือให้

         
     ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามมาตรฐาน เหมาะสมกับบุคคล โอกาส  และกาลเทศะ ทั้งในโลกจริง 
และโลกเสมือนจริง เรียนรู้ภาษาถิ่น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย  
ตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 



๑๓๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เกิดความเข้าใจ ในความหลากหลาย ตลอดจนเห็น
คุณค่าของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 
 

สมรรถนะหลัก 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
1. การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสื่อสาร 
2. การสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน  
3. การเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ขยันใฝ่รู้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

         นักเรียนสามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน เหมาะสมกับบุคคล โอกาส  และ
กาลเทศะ ทั้งในโลกจริง และโลกเสมือนจริง เรียนรู้ภาษาถิ่น เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในความหลากหลาย  ตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ถิ่น น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 



๑๔๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     10. ใช้ค า ค ายืม ค าราชาศัพท์ 
และส านวนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
บุคคล โอกาส และกาลเทศะ รวมทั้ง
ใช้ประโยคสื่อสารได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา 

ความรู้ 
- การใช้ค า ค ายืม ค าราชาศัพท์ 
- การใช้ส านวน 
- การใช้ประโยคสื่อสาร 
 

     หลักการใช้ค า ค ายืม ค าราชาศัพท์ และส านวน รวมทั้งใช้ประโยคสื่อสารได้
ถูกต้องตามหลักภาษา ได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ พร้อมกับ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  

ทักษะ 
- การใช้ค า ค ายืม ค าราชาศัพท์ 
- การใช้ส านวน 
- การใช้ประโยคสื่อสาร 
 

     ใช้ค า ค ายืม ค าราชาศัพท์ และส านวน รวมทั้งใช้ประโยคสื่อสารได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา ได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ พร้อมกับน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีเจตคติท่ีดี 
 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการศึกษา 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 



๑๔๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. เข้าใจความหมายและการใช้ค า ส านวน ค าราชา
ศัพท์ ค ายืมที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการรับรู้ข้อมูลอย่างเข้าใจ และใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และกาลเทศะ 

2. ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อน าไปใช้ใน
การสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม 
 

         
     เข้าใจความหมายและการใช้ค า ส านวน ค าราชาศัพท์ ค ายืมที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศท่ีถูกต้อง  ใช้ประโยคอย่างถูกต้องตามหลักภาษา เพ่ือน าไปใช้ใน
การสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลอย่างเข้าใจ และใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล  
โอกาส และกาลเทศะ 

สมรรถนะหลัก 
1. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

 
1. การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการเลือกใช้ค า 
2. การสื่อสารทีถู่กต้องตามหลักภาษา  
3. การเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ขยันใฝ่รู้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

         นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายและการใช้ค า ส านวน ค าราชาศัพท์ ค า
ยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง  ใช้ประโยคอย่างถูกต้องตามหลักภาษา 
เพ่ือน าไปใช้ในการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลอย่างเข้าใจ  และใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และกาลเทศะ 
 

 



๑๔๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     11. แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
และมีวรรณศิลป์ ตลอดจนน าไปใช้
ประกอบการพูด การน าเสนอ หรือ
การเขียนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

ความรู้ 
- การแต่งบทร้อยกรอง 
- การอ่านออก เขียนได้ 
- การเขียนสะกดค า 
- การแต่งประโยค 
- การเลือกใช้ค า 
 

     หลักการเลือกใช้ค าตามหลักภาษาน ามาแต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมี
วรรณศิลป์ น าไปใช้ประกอบการพูด การน าเสนอ หรือการเขียนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น  
อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ถูกต้องตามหลักภาษา  เหมาะสมกับบุคคล  
โอกาส และกาลเทศะ  พร้อมกับน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

ทักษะ 
- แต่งบทร้อยกรอง 
- อ่านออก เขียนได้ 
- เขียนสะกดค า 
- แต่งประโยค 
- เลือกใช้ค า 
 

     เลือกใช้ค าตามหลักภาษาน ามาแต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ 
น าไปใช้ประกอบการพูด การน าเสนอ หรือการเขียนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น อย่างมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ถูกต้องตามหลักภาษา  เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และ
กาลเทศะ  พร้อมกับน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีเจตคติท่ีดี 
 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการศึกษา 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 



๑๔๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ เพ่ือ
น าไปประกอบการพูด การน าเสนอ หรือการเขียนให้
มีความน่าสนใจ 

         
     แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์  เลือกใช้ค าตามหลักภาษาที่
เหมาะสม เพ่ือน าไปประกอบการสื่อสาร การพูด การน าเสนอ หรือการเขียนให้มี
ความน่าสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ถูกต้องตามหลักภาษา  เหมาะสมกับ
บุคคล  โอกาส และกาลเทศะ  พร้อมกับน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

สมรรถนะหลัก 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

 
1. การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการเลือกใช้ค า 
2. การสื่อสารทีถู่กต้องตามหลักภาษา  
3. การเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ขยันใฝ่รู้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

         นักเรียนสามารถแต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์  เลือกใช้ค า
ตามหลักภาษาที่เหมาะสม เพ่ือน าไปประกอบการสื่อสาร การพูด การน าเสนอ 
หรือการเขียนให้มีความน่าสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ถูกต้องตามหลักภาษา  
เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และกาลเทศะ  พร้อมกับน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 



๑๔๔ 

 

 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ช่วงชั้นที่ 2 
 
 
 

 



๑๔๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

         1. สื่อสารทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับจ านวนนับ เศษส่วน 
ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนได้
ถูกต้อง และน าไปใช้ ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

ความรู้ 
- การฟัง และการดู 
- การแสดงความคิดเห็น 
- การถ่ายทอดความรู้สึก 

- หลักการฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นจ านวนนับ 
- หลักการฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นเศษส่วน ทศนิยม 
- หลักการฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นร้อยละและอัตราส่วน 

ทักษะ 
- ฟัง 
- ดู 
- พูด 

- ฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นจ านวนนับ 
- ฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นเศษส่วน ทศนิยม 
- ฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นร้อยละและอัตราส่วน 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
 - รู้จักกาลเทศะ 
 - ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 



๑๔๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
  1.สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่าง
มั่นใจ โดยใช้ การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ที่
หลากหลาย ด้วยสื่อของจริง รูปภาพ งานศิลปะ 
แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ 
  2.รับฟัง เข้าใจความหมาย เคารพในความแตกต่าง
ระหว่างตนเอง กับผู้อ่ืน เห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อ่ืน 

   นักเรียนสามารถสื่อสารคณิตศาสตร์เกิดจากความรู้ความเข้าใจเรื่องจ านวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนจากสื่อของจริง รูปภาพ งานศิลปะ 
แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืนได้
ถูกต้อง และน าไปใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดข้ันสูง  
3. การสื่อสาร  
 

1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
3. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

         นักเรียนสามารถสื่อสารคณิตศาสตร์เกิดจากความรู้ความเข้าใจ การคิด
วิเคราะห์เรื่องจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วน มีการแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืนได้ถูกต้อง และน าไปใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 



๑๔๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

        2 .  อธิบายความสัม พันธ์ ของ
จ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อย
ละ เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน
นับ เศษส่วน และทศนิยม พร้อมให้
เหตุผล 
 

ความรู้ 
-  การอธิบาย 
-  การคิดวิเคราะห์ 
-  การน าไปใช้ 

  อธิบาย เปรียบเทียบ เรียงล าดับ เกี่ยวกับจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ได้
อย่างถูกต้อง และท าใบงาน แบบฝึกหัดได้ถูกต้อง 

ทักษะ 
- อธิบาย 
- คิดวิเคราะห์ 
- น าไปใช้ 

 1. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ได้อย่าง
ถูกต้อง  
  2. สามารถคิดวิเคราะห์ท าใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้อง  
  3. สามารถน าความรู้ควมเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ จ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อย
ละ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

เจตคต ิ
- ความยุติธรรม 
- ตั้งใจเรียน 
- กาลเทศะ 

 
- มีความยุติธรรมในการตัดสินใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- ตั้งใจเรียน ไม่เกียจคร้าน 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 

 สมรรถนะเฉพาะ 
   1.แสดงวิธีคิด หลักฐาน หรือข้อมูลประกอบการ
แก้ปัญหา เพ่ือน าเสนอแนวคิดหรือวิธีการของตนเองอย่าง
เป็นระบบ 
   2.รับฟัง เข้าใจความหมาย เคารพในความแตกต่าง
ระหว่างตนเอง กับผู้อ่ืน เห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อ่ืน 
 

      
      นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบาย คิดวิเคราะห์ เรื่องจ านวนนับ เศษส่วน 
ทศนิยม และร้อยละ ท าใบงาน แบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้อง  และมีการแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน ในเรื่องที่ตนเองมีความรู้ความเข้าใจ เกิด
การแบ่งปันความรู้ให้ซึ่งกันและกัน 



๑๔๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
1.การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

 
 1.  การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหากลวิธีในการพูด 
3. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อเท็จจริง  
4. การเป็นคนดี คนกล้าแสดงออกในทางที่ดีของสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

         นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบาย คิดวิเคราะห์ เรื่องจ านวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ท าใบงาน แบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้อง  และมีการแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน ในเรื่องที่ตนเองมีความรู้
ความเข้าใจ เกิดการแบ่งปันความรู้ให้ซึ่งกันและกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและ
อัตราส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยแนวคิด ที่หลากหลายหรือ
แตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ 
และกระตือรือร้น พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืน 
โดยตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ความรู้ 
- การจ าเข้าใจ 
- การคิดวิเคราะห์ 
- การน าไปใช้ 
 

มีความจ า เข้าใจ โจทย์คณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ
และอัตราส่วน สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา แยกแยะ เป็นล าดับขั้นตอน ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ทักษะ 
- จ าเข้าใจ 
- คิดวิเคราะห์ 
-น าไปใช้ 

มีความจ า เข้าใจ โจทย์คณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ
และอัตราส่วน สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา แยกแยะ เป็นล าดับขั้นตอน ได้อย่าง
ถูกต้อง น าความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้เงิน การประกอบ
อาชีพ 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
 

- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการอ่าน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะเฉพาะ 
      1.แก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยแนวคิดของตนเองใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการ
สะท้อนความคิดจากประสบการณ์ ของตนเองหรือ
แลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน 

นักเรียนมีความรู้ความจ า เข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์เรื่องจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนในสถานการณ์
ต่างๆ โดยการเปรียบเทียบ แยกแยะ แต่ละล าดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง  



๑๕๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่าน 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน และพูด 
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
นักเรียนมีความรู้ความจ า เข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์เรื่องจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนในสถานการณ์
ต่างๆ โดยการเปรียบเทียบ แยกแยะ แต่ละล าดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     7. สื่อสารทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับจุด มุม เส้นตรง ส่วนของ
เส้นตรง รังสี เส้นตั้งฉาก และเส้น
ขนาน โดยใช้สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง พร้อมทั้ง
อธิบายสมบัติของเส้นขนาน และ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ความรู้ 
-การจ า 
-การเข้าใจ 
-การสื่อสาร อธิบาย 

ความจ า เข้าใจ และสามารถสื่อสาร อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ เป็นล าดับขั้นตอนจาก
ง่ายไปหายากได้อย่างถูกต้อง 

ทักษะ 
- จ า 
- เข้าใจ 
- สื่อสาร อธิบาย 
 

มีความรู้ความจ า เข้าใจ ท าใบงาน แบบฝึกหัดได้ถูกต้อง และสามารถสื่อสาร 
อธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ เป็นล าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายากได้อย่างถูกต้อง 
สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีนิสัยรักการอ่าน 
 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการอ่าน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีนิสัยรักการอ่านอยู่เสมอ 

สมรรถนะเฉพาะ 
    1.สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่าง
มั่นใจ โดยใช้ การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ที่
หลากหลาย ด้วยสื่อของจริง รูปภาพ งานศิลปะ 
แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ 
     

        มีความรู้ความจ า เข้าใจ และสามารถสื่อสาร อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ เป็น
ล าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายากได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การแสดงแทนทาง
คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ด้วยสื่อของจริง รูปภาพ งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา 
หรือสัญลักษณ์  สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



๑๕๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่านจับใจความ 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

        นักเรียนมีความรู้ความจ า เข้าใจ และสามารถสื่อสาร อธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ เป็นล าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายากได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การแสดงแทนทาง
คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ด้วยสื่อของจริง รูปภาพ งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา 
หรือสัญลักษณ ์
สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     8. ให้เหตุผล สร้างข้อคาดการณ์
และข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของรูป
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และ
ขยายแนวคิด เพ่ือหาความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม และวงกลมในสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

ความรู้ 
- การจ า เข้าใจ 
- การวิเคราะห์ 
- การน าไปใช้ 
 

    มีความจ า เข้าใจ วิเคราะห์ สามารถน าไปสรุปให้เหตุผลเกี่ยวกับสมบัติของรูป
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม โดยรูปเรขาคณิตแต่ละชนิดมีรูปร่างไม่เหมือนกัน 
และมีการใช้สูตรค านวณแนวคิด เพ่ือหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมแตกต่างกัน 

ทักษะ 
- จ า เข้าใจ 
- วิเคราะห์ 
- น าไปใช้ 
 

      นักเรียนมีความจ า เข้าใจ วิเคราะห์ สามารถน าไปสรุปให้เหตุผลเกี่ยวกับ
สมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม โดยรูปเรขาคณิตแต่ละชนิดมีรูปร่าง
ไม่เหมือนกัน และมีการใช้สูตรค านวณแนวคิด เพ่ือหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่
ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมแตกต่างกัน  

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีนิสัยรักการอ่าน 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการอ่าน 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีนิสัยรักการอ่านอยู่เสมอ 



๑๕๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       
การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
    1.สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่าง
มั่นใจ โดยใช้ การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ที่
หลากหลาย ด้วยสื่อของจริง รูปภาพ งานศิลปะ 
แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ 
    2.แสดงวธิีคิด หลักฐาน หรือข้อมูลประกอบการ
แก้ปัญหา เพ่ือน าเสนอแนวคิดหรือวิธีการของตนเอง
อย่างเป็นระบบ  

         
     นักเรียนมีความจ า เข้าใจ วิเคราะห์ สามารถน าไปสรุปให้เหตุผลเกี่ยวกับสมบัติ
ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม โดยรูปเรขาคณิตแต่ละชนิดมีรูปร่างไม่
เหมือนกัน และมีการใช้สูตรค านวณแนวคิด เพ่ือหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมแตกต่างกัน และสามารถอธิบายให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่านจับใจความ 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

    นักเรียนมีความจ า เข้าใจ วิเคราะห์ สามารถน าไปสรุปให้เหตุผลเกี่ยวกับสมบัติ
ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม โดยรูปเรขาคณิตแต่ละชนิดมีรูปร่างไม่
เหมือนกัน และมีการใช้สูตรค านวณแนวคิด เพ่ือหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมแตกต่างกัน และสามารถอธิบายให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง 

 



๑๕๕ 

 

 

 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ช่วงชั้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๑.ใช้ค าศัพท์พ้ืนฐานวลี ประโยคข้อ 
ความที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
ตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียน 
และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างมั่นใจ
และถูกต้อง 

ความรู้ 
1. การฟังและการพูด 
2. การใช้ค าศัพท์ 
3. การบอกความหมาย 

1. การใช้ค าศัพท์พ้ืนฐาน วลีและประโยค  
2. การฟังและพูด ออกเสียงค าที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันค า กลุ่มค าประโยค
ข้อความ บทพูดเข้าจังหวะ และการสะกดค าการใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออก
เสียง  
- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะ ท้ายค า  
- การออกเสียงเน้นหนัก - เบา ในค าและกลุ่มค า 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง - ต่ าในประโยค 

ทักษะ 
1. ฟัง 
2. พูด 

1. ฟังค าศัพท์เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน ได้ถูกต้อง 
2. พูดที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน ได้ถูกต้อง 
 

เจตคต ิ
1. กล้าแสดงออก 
2. มารยาท 
3. รู้จักกาลเทศะ 
4. ถูกต้องเหมาะสม 

1. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
2. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
3. รู้จักกาลเทศะในการพูด 
4. สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 



๑๕๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
๑.๑ ฟังและพูดค าศัพท์พื้นฐาน วลี ประโยค ข้อความ
ที่เก่ียวข้องกับ ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
๑.๒ ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
บุคคล โรงเรียน และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยใช้ค า และ
วลีที่สั้นและง่าย ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ 

    
1. นักเรียนสามารถสื่อสารโดยใช้ค าศัพท์พืน้ฐานที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน โดย
เน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง  
 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง  
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
๒. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น 
๓. การมีความอดทนในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

 
สามารถสื่อสารโดยใช้ค าศัพท์พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออก

เสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 
 

 

 



๑๕๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๒. ฟัง พูด สนทนาโต้ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล 
รวมทั้งการสื่อความหมาย ความรู้สึก 
อารมณ ์ต่อสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง 

 

ความรู้ 
1. การฟังและพูด 
2. การพูดสื่อสาร  
 

1. หลักการฟังและพูด บทสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องต่างๆต่อ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมและถูกต้อง 
2. ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ 
หรือการท าอาหารและเครื่องดื่ม - ค าสั่ง  
- Look at the…/here/over there./Say it again./Read and draw./ Put 
a/an…in/on/under a/an…/ Don’t go over there. etc.  
- ค าขอร้อง Please take a queue./ Take a queue, please./Can you help 
me, please? etc.  
- ค าแนะน าเช่น You should read everyday./Think before you speak./  
- ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My turn./Your turn./Roll the dice./ 
Count the number./Finish./  
- ค าบอกล าดับขั้นตอน First,... Second,… Then,… Finally,... etc  

ทักษะ 
1. ฟังและพูด 
2. พูดสื่อสาร 
 

1. ฟัง บทสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องและเหมาะสม 
2. พูด บทสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องและเหมาะสม 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
- รู้จักกาลเทศะ 

 
- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 



๑๕๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 - ถูกต้องเหมาะสม - สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

 สมรรถนะเฉพาะ 
๑.๓ สนทนา โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ข้อมูล สื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ ได้อย่าง
เหมาะสมและมั่นใจ 

1. การฟังและพูด บทสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องต่างๆต่อสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมและถูกต้อง 
 

สมรรถนะหลัก 
1.การจัดการตนเอง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหากลวิธีในการพูด 
3. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อเท็จจริง  
4. การเป็นคนด ีคนกล้าแสดงออกในทางที่ดีของสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
สามารถ ฟังและพูด บทสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวใน

ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 

 

 



๑๖๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

    ๓.อ่านและตอบค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย
ได้อย่างถูกต้อง 

ความรู้ 
1. การอ่านและตอบค าถาม 
 

1. หลักการอ่านและตอบค าถามท่ีฟังจากเรื่องใกล้ตัวหรือนิทานที่มีภาพประกอบที่
เหมาะสมกับช่วงวัย ได้อย่างถูกต้อง 
2. ประโยค บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของ
เรื่อง เช่น ใคร ท าอะไร ที่ไหน - Yes/No Question เช่น  
- Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. 
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No… etc.  
- Wh-Question เช่น Who is/are…? He/She is…/They are… 
What…?/Where…? It is …/They are… What...doing? …is/am/are… etc.  
- Or-Question เช่น Is this/it a/an…...or a/an…? It is a/an… etc 

ทักษะ 
1. อ่านและตอบค าถาม 
 

1. อ่านและตอบค าถามที่ ฟังจากเรื่องใกล้ตัวหรือนิทานที่มีภาพประกอบที่
เหมาะสมกับช่วงวัย ได้อย่างถูกต้อง 

 
เจตคต ิ
1. กล้าแสดงออก 
2. มารยาท 
3. รู้จักกาลเทศะ 
4. ถูกต้องเหมาะสม 

1. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
2. มีมารยาทในการฟัง  การอ่าน  และการตอบค าถาม 
3. รู้จักกาลเทศะในการตอบค าถาม 
4. สามารถอ่านและตอบค าถามตามช่วงวัยได้เหมาะสม 



๑๖๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
๒.๑ อ่านและตอบค าถามเก่ียวกับข้อมูลต่างๆ จาก
บทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้น ๆ ที่
เหมาะสมกับช่วงวัยได้  
๒.๒ อ่านเพื่อบอกใจความส าคัญ บอกรายละเอียด 
จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้น ๆ 
ที่เหมาะสมกับช่วงวัยได 

1. การอ่านและตอบค าถามที่ฟังจากเรื่องใกล้ตัวหรือนิทานที่มีภาพประกอบที่
เหมาะสมกับช่วงวัย ได้อย่างถูกต้อง 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่าน 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน และตอบค าถาม 
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
อ่านและตอบค าถามที่ฟังจากเรื่องใกล้ตัวหรือนิทานที่มีภาพประกอบที่เหมาะสม 

กับช่วงวัย ได้อย่างถูกต้อง 

 

 



๑๖๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
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     4. อ่านเพ่ือบอกใจความส าคัญ 
และรายละเอียดที่เหมาะสมกับช่วง
วัยได้อย่างถูกต้อง 

ความรู้ 
1. การอ่านจับใจความ 
2. การพูด 
 

1. หลักการอ่านจับใจความส าคัญและรายละเอียดที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่าง
ถูกต้อง2. หลักการพูด ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 

ทักษะ 
1. อ่านจับใจความ 
2. พูด 

1. อ่านจับใจความส าคัญและรายละเอียดที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 
2. พูด ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 

เจตคต ิ
1. กล้าแสดงออก 
2. มารยาท 
3. รู้จักกาลเทศะ 
4. ถูกต้องเหมาะสม 

1. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
2. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
3. รู้จักกาลเทศะในการพูด 
4. สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

สมรรถนะเฉพาะ 
๒.๑ อ่านและตอบค าถามเก่ียวกับข้อมูลต่างๆ จาก
บทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้น ๆ ที่
เหมาะสมกับช่วงวัยได้  
 ๒.๒ อ่านเพื่อบอกใจความส าคัญ บอกรายละเอียด 
จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้น ๆ 
ที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้ 

1. นักเรียนสามารถอ่านและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือบอกใจความส าคัญและ
รายละเอียดที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 



๑๖๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาความหมายของค า และการอ่านจับใจความ 
3. การสื่อสารด้วยการอ่าน  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
อ่านและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือบอกใจความส าคัญและรายละเอียดที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๕.ใช้วลี ประโยคอย่างง่ายในการ
สนทนา สื่อสารความต้องการของ
ตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

 

ความรู้ 
1. การฟังและพูด 
2. การพูดสื่อสาร 

1. การบอกวลีและประโยคบอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
2. การพูดค าศัพท์ ส านวนภาษา และประโยคที่ใช้ แสดงความต้องการและขอ
ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  
- I want …/ Please…/May…?/I need your help./ Please help me./Help 
me! etc 

ทักษะ 
1. ฟังและพูด 
2. พูดสื่อสาร 

1. การใช้วลีและประโยคบอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง  
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

เจตคต ิ
1. ตั้งใจเรียน 
2. มีวินัย 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1. ตั้งใจเรียน 
2. มีวินัยในการอ่าน 
3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. มีความยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

สมรรถนะเฉพาะ 
    ๔.๑ สื่อสารความต้องการของตนเอง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืน ได้อย่างเหมาะสม 

1. การบอกวลีและประโยคบอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง ในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 



๑๖๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง 
2. การใช้ความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. การสื่อสารความต้องการของตนเอง 
4. การร่วมมือในการท างาน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
ใช้วลีและประโยคบอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง ในการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๖. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เหตุการณ์ปัจจุบัน และประเด็น
ต่างๆ ที่สนใจได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ความรู้ 
1. การเขียนค าศัพท ์ 
2. การเขียนส านวนภาษา และประโยค 
3. การเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

1. การเขียนค าศัพท์ ส านวนภาษา และประโยค 
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว เพ่ือน และครอบครัว  
- What’s your name? My name is… 
- What time is it? It is one o’clock. 
- What is this? It is a/an… 
- How many…are there? 
- There is a/an…/There are… 
- Where is the ….? It is in/on/under… etc 

ทักษะ 
1. การเขียน 

1. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ค าศัพท ์ส านวนภาษา และประโยค 

เจตคต ิ
1. ความอดทน 
2. กล้าแสดงออก 
3. ความรับผิดชอบ 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
การแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

สมรรถนะเฉพาะ 
3.2 เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
ข่าว เหตุการณ ์ปัจจุบัน และประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 



๑๖๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
4. การเป็นคนด ีคนกล้าแสดงออกในทางที่ดีของสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
การเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว เพ่ือน และครอบครัว ค าศัพท ์ส านวน

ภาษา และประโยค 

 

 

 

 

 

 

  



๑๖๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๗. สนทนาและโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับของตนเอง และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 

ความรู้ 
1. การเขียนประโยคและข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
2. การเขียนค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก 

1. การเขียนประโยคและข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์และเรื่องใกล้ตัว  
ชื่อ อายุ รูปร่าง สี ขนาด รูปทรง สิ่งต่าง ๆ จ านวน ๑ - ๑๐๐ วัน เดือน ป ีฤดูกาล 
ต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  
2. ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก 
เช่น  
 - I/You/We/They like…/He/She likes… 
 - I/You/We/They love…/He/She loves… 
 - I/You/We/They don’t like/love/feel… 
 - He/She doesn’t like/love/feel… 
 - I/You/We/They feel… etc. 

ทักษะ 
1. พูด 
2. เขียน 
3. การคิดวิเคราะห์ 

1. บอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์และเรื่องใกล้ตัว 
2. เขียนประโยคและข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์และเรื่องใกล้ตัว 
3. เขียนค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก 

เจตคต ิ
1. ความอดทน 
2. กล้าแสดงออก 
3. ความรับผิดชอบ 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
การแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

สมรรถนะเฉพาะ 1 สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้อย่างเหมาะสม 



๑๖๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

4.1 สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสม 
4.2 ใช้ภาษาเพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว สถานการณ ์ข่าว เหตุการณ์หรือประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 

2 ใช้ภาษาเพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกับผู้อ่ืน 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ 
และเรื่องใกล้ตัว 
 
 

 

 

 



๑๗๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๘. ใช้ภาษาเพ่ือสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

ความรู้ 
1. การใช้ภาษาในการสืบค้น  
2. การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆรอบตัว 
 

1. การใช้ภาษาในการสืบค้น และการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆรอบตัว 
- สถานการณ ์ข่าว 
- เหตุการณ์หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

ทักษะ 
1. การสื่อสาร 
2. การสืบค้นข้อมูล 
 

1. สื่อสารข่าว สถานการณ์ส าคัญต่าง ๆ 
2. สืบค้นข้อมูล สื่อสารข่าว สถานการณ์ส าคัญต่าง ๆ 

เจตคต ิ
1. ความอดทน 
2. กล้าแสดงออก 
3. ความรับผิดชอบ 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
การแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

สมรรถนะเฉพาะ 
4.2 ใช้ภาษาเพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว สถานการณ ์ข่าว เหตุการณ์หรือประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 

1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ ์ข่าว เหตุการณ์หรือประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกับผู้อ่ืน 



๑๗๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
4. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
ใช้ภาษาในการสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆรอบตัว สถานการณ ์ข่าว 
เหตุการณ์หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม แลกเปลี่ยนความรู้ในการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 

 

 

 

 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
ช่วงชั้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

         1. วิเคราะห์และระบุ
ลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ลักษณะของสารละลายที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน อธิบายการท างาน
ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ย่อยอาหาร กับการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีที่เกิดข้ึนในร่างกายจากหลักฐาน
ที่รวบรวมได้อย่างกระตือรือร้น และ 
ท างานร่วมกัน โดยแบ่งบทบาท
หน้าที่ ก าหนดเป้าหมาย จัดล าดับ
ขั้นตอนการท างาน และปฏิบัติงาน 
จนส าเร็จ 

 

ความรู้ 
- วิเคราะห์และระบุลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี 
- สารในชีวิตประจ าวัน 
- การท างานของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

 
- หลักการวิเคราะห์และระบุลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
- สารในชีวิตประจ าวัน 
- หลักการท างานของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

ทักษะ 
- การปฏิบัติการทดลองการเปลี่ยนแปลทางเคมี 
- สื่อสาร แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ 

 
- ปฏิบัติการทดลองการเปลี่ยนแปลทางเคมี และสื่อสาร แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุจากหลักฐานที่รวบรวมได้อย่างกระตือรือร้น  
 

เจตคต ิ
- ใฝ่เรียนรู้ 
- การช่วยเหลือ 
- มีจิตสาธารณะ 

 

- นักเรียนใฝ่เรียนรู้การเปลี่ยนแปรงทางเคมี สารที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและหลักการ
ท างานของระบบย่อยอาหาร 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ 



๑๗๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

 

 

สมรรถนะเฉพาะ 
  1. ท าความเข้าใจจับประเด็นส าคัญจากการฟังหรือ
อ่านข้อมูล ที่มีภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ 
ภาษาสัญลักษณ์ และค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบาย คาดการณ์ ให้
เหตุผล เชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการท ากิจกรรมอย่าง
ตรงไปตรงมา ตรงตามจุดประสงค์ ด้วยค าศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ สื่อ หรือวิธีการที่เหมาะสม 

   
- นักเรียนมีความเข้าใจจับประเด็นส าคัญจากการฟังหรืออ่านข้อมูล ที่มีภาพ 
แผนภาพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบาย คาดการณ์ ให้เหตุผล เชิงวิทยาศาสตร์ 
สรุปผลการท ากิจกรรมอย่างตรงไปตรงมา 

สมรรถนะหลัก 
2. การคิดข้ันสูง  
3. การสื่อสาร 

 
1. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
2. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

         นักเรียนคิด วิเคราะห์และระบุลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ลักษณะของสารละลายที่พบในชีวิตประจ าวัน อธิบายการท างานของอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยอาหาร น าความรู้ที่
ได้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 



๑๗๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

        ๓. ร่วมกันท างานเป็นทีมใน
การรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และท างานอย่างเป็นขั้นตอนในการ
สร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบาย
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง 
น้ าค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ 
โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับสถานะ
และการเปลี่ยนสถานะของสสาร
และจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 

 

ความรู้ 
-  การสร้างแบบจ าลองกระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ าค้าง น้ าค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ 
-  การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ 
 

 
     นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง น้ าค้าง
แข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ทักษะ 
- ปฏิบัติกิจกรรมการสร้างแบบจ าลอง 
-  การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ 

 
     สามารถปฏิบัติกิจกรรมการสร้างแบบจ าลองกระบวนการเกิด เมฆ หมอก 
น้ าค้าง น้ าค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ รวมไปถึงสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

เจตคต ิ
- ใฝ่เรียนรู้ 
- กล้าแสดงออก 
- การช่วยเหลือ 
- มีจิตสาธารณะ 
 

 
-  นักเรียนเรียนรู้การสร้างแบบจ าลองกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง น้ าค้าง
แข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ 
- นักเรียนสามารถน าเสนอแนวทางการสร้างแบบจ าลองกระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ าค้าง น้ าค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ  
- นักเรียนมีน้ าใจและช่วยเหลือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ 



๑๗๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 สมรรถนะเฉพาะ 
   1.แก้ปัญหาหรือสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ในชีวิต โดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   2. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์
อ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึง
ส่วนรวมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง
เหมาะสม 
 

      
         นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง 
น้ าค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ พร้อมทั้งน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะหลัก 
2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

 
1. การคิดหากลวิธีในการสร้างแบบจ าลอง 
2. ร่วมกันท างานเป็นทีม เช่น การสร้างแบบจ าลอง 
3. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้โดยปราศจากการท าลายธรรมชาติ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

       นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง น้ าค้าง
แข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ พร้อมกับสามารถบอกสถานะและการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร และน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 

 



๑๗๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

        4. วิเคราะห์แบบจ าลองวัฏ
จักรน้ าร่วมกับข้อมูลปริมาณน้ าบน
โลก เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณน้ าจืด
ที่มนุษย์น ามาใช้ได้เทียบกับปริมาณ
น้ าทั้งหมดบนโลก ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และเครื่องมือดิจิทัล ใน
การจัดการและน าเสนอข้อมูลอย่าง
เหมาะสม และน าเสนอแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้น้ าของ
คนในบ้านหรือในโรงเรียน วิเคราะห์ 
จัดล าดับสาเหตุของปัญหา และ
ร่วมกันหาแนวทาง การแก้ไขปัญหา 
หรือน าเสนอแนวทางการอนุรักษ์น้ า
ในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
ชุมชน มีน้ าใช้อย่างไม่ขาดแคลน 
 

 

ความรู้ 
-  สร้างแบบจ าลองวัฏจักรน้ า 
- แนวทางการอนุรักษ์น้ าในชุมชน 

 
     นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองวัฏจักรน้ า พร้อมหาแนวทางการอนุรักษ์น้ า
ในชุมชน เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ 
- ปฏิบัติกิจกรรมการสร้างแบบจ าลอง 
- แนวทางการอนุรักษ์น้ า 

 
     สามารถปฏิบัติกิจกรรมการสร้างแบบจ าลองวัฏจักรของน้ า และแนวทางการ
อนุรักษ์น้ าในชุมชน รวมไปถึงสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

เจตคต ิ
- ใฝ่เรียนรู้ 
- กล้าแสดงออก 
- การช่วยเหลือ 
- มีจิตสาธารณะ 
 

 
-  นักเรียนเรียนรู้การสร้างแบบจ าลองแบบจ าลองวัฏจักรของน้ า และแนวทางการ
อนุรักษ์น้ าในชุมชน 
- นักเรียนสามารถน าเสนอแนวทางการสร้างแบบจ าลอง แบบจ าลองวัฏจักรของน้ า 
และแนวทางการอนุรักษ์น้ าในชุมชน 
- นักเรียนมีน้ าใจและช่วยเหลือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ 



๑๗๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 สมรรถนะเฉพาะ 
   1.เลือกและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เครื่องมือดิจิทัล ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและหลักฐานที่สังเกตหรือทดลองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
  2. ใช้คณิตศาสตร์หรือเครื่องมือดิจิทัล เพ่ือจัดการ
และน าเสนอข้อมูล 

      
         นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองวัฏจักรของน้ า พร้อมกับน าเสนอแนว
ทางการอนุรักษ์น้ าในชุมชน 

สมรรถนะหลัก 
3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
1. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อเท็จจริง 
2. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้โดยปราศจากการท าลายธรรมชาติ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
       นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองวัฏจักรของน้ า พร้อมกับบอกแนวทางการ
อนุรักษ์น้ าในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีน้ าใช้อย่างพอเพียง และน าความรู้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

 

 



๑๗๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

        5. สร้างค าอธิบายและแลก 
เปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งที่อยู่ในเรื่องการปรับตัวด้าน
โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต ความ 
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ในการถ่ายทอดพลังงานและการเป็น
ที่อยู่อาศัย โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ใน
การเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสม จัดการข้อมูล และเลือก
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ รับรู้ความส าคัญของ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม โดยบอกแนวทางการ 

ความรู้ 
-  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
- การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต 
-  แนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อม 

 
     นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
ถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงแนวทางในการดูแลสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ 
 

ทักษะ 
- ปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
-  สังเกตการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต 
- แนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อม 

 
     สามารถปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสังเกตการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต เพ่ือหาแนวทาง
ในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

เจตคต ิ
- ใฝ่เรียนรู้ 
- กล้าแสดงออก 
- การช่วยเหลือ 
- มีจิตสาธารณะ 

 
-  นักเรียนส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและการถ่ายทอด
พลังงานของสิ่งมีชีวิต 
- นักเรียนสามารถน าเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อม 
- นักเรียนมีน้ าใจและช่วยเหลือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 



๑๘๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผลและ
ปฏิบัติตนเพื่อให้การถ่ายทอด
พลังงาน การด ารงชีวิตและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตเป็นไปตาม
ธรรมชาติ 

สมรรถนะเฉพาะ 

   1.สร้างค าอธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์โดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐานที่รวบรวมได้
จากการสังเกตหรือทดลอง    
2. สร้างค าอธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์โดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐานที่รวบรวมได้
จากการสังเกตหรือทดลอง    
๓. เชื่อมโยงสาเหตุและผลของปรากฏการณ์กับการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
      

         นักเรียนสามารถส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รวม
ไปถึงการสังเกตการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต เพ่ือหาแนวทางในการดูแล
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะหลัก 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

 
1. การคิดหากลวิธีในการส ารวจหาแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต 
2. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อเท็จจริง 
3. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้โดยปราศจากการท าลายธรรมชาติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

     นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
การสังเกตการถ่ายทอดพลังงานของสิ่ งมีชีวิต  เพ่ือหาแนวทางในการดูแล
สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 

 



๑๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช่วงชั้นที่ 2 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

         1.ดูแลรักษาร่างกายและ
สุขภาพของตนเองให้ท างานตาม 
ปกติ โดยวิเคราะห์เหตุและผลของ
การรับประทานอาหาร  การขับถ่าย 
การเคลื่อนไหวร่างกาย  การออก
ก าลังกาย การเล่นกีฬา  การพักผ่อน
และการนอนหลับที่ส่งผลต่อการมี
สุขภาพดีและการเจริญเติบโต รับรู้
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ  ข้อมูลบน
ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สื่อโฆษณา ใน
การตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้
อย่างมีเหตุผล  

ความรู้ 
- การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
- การอ่านข้อมูลบนฉลาก 
 

 
- วิธีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
- วิธีการอ่านข้อมูลบนฉลากยา 
 

ทักษะ 
- ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
- อ่านข้อมูลบนฉลาก 
 

 
    - การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ และถูกสุขอนามัย  เลือก
รับประทานอาหารครบ 5  หมู่ และกิจวัตรประจ าวัน เช่น  การขับถ่าย การ
เคลื่อนไหวร่างกาย  การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา   
    - การอ่านข้อมูลบนฉลากยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

เจตคต ิ
-  ความรับผิดชอบ 
-  ความกระตือรือร้น 
-  ความเอาใจใส่ 
-  ใฝ่เรียนรู ้
  

 

- มีความรับผิดชอบต่องาน 
- มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
- มีความเอาใจใส่ 
- ใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 



๑๘๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
  1. ความสามารถในการดูแลรักษาร่างกายและ
สุขภาพของตนเองให้ท างานตามปกติ 
  2.ความสามารถในการออกก าลังกาย เล่นเกม และ
กีฬา อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน และปลอดภัย 
 

   นักเรียนสามารถดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้สะอาดถูกหลักอนามัย  และท า
เองได้โดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองช่วยเหลือ และออกก าลังกาย ในรูปแบบต่างๆได้  
เช่น ออกก าลังกาย เล่นเกม และกีฬา อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน ด้วยความ
ปลอดภัยเหมาะสมกับวัย 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดขั้นสูง  
3. การสื่อสาร  
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 
1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
3. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น 
4. การเป็นพลเมืองที่ดี สามารถปฏิบัติตนตามกฎกติกาได้ 
5. มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

        นักเรียนสามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ และถูก
สุขอนามัย  เลือกรับประทานอาหารครบ 5  หมู่ และกิจวัตรประจ าวัน เช่น  การ
ขับถ่าย การเคลื่อนไหวร่างกาย  การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา  และการอ่าน
ข้อมูลบนฉลากยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 



๑๘๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

      2. ดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย 
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคาม
ทางเพศและไม่แสดงพฤติกรรมคุกคาม 
ทางเพศผู้อื่นทั้งกายและวาจา ด้วยความ
เข้าใจในผลเสียหรืออันตรายที่เกิดจาก
พฤติกรรมเสี่ยงอันอาจน าไปสู่ปัญหาทาง
เพศและผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมา รู้ทัน
สื่อ และระวังอันตรายจากบุคคลที่รู้จัก
ผ่านทางออนไลน์ซึ่งอาจน าไปสู่การล่วง
ละเมิดทางเพศ การข่มเหงรังแก  และ
การใช้ความรุนแรงทางออนไลน์ โดย
หาทางออกได้อย่างเหมาะสม ปรึกษา
และขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธอย่างรู้ทันสถานการณ์ที่ไม่
ปลอดภัยและไม่เหมาะสม  

ความรู้ 
-  การศึกษาเรื่อง เพศ  
-  วิธีการรู้เท่าทันภัยจากโลกออนไลน์ 
 

    การศึกษาเรื่อง เพศตามช่วงวัย การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคาม
ทางเพศและไม่แสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศผู้อ่ืนทั้งกายและวาจา ด้วยความ
เข้าใจในผลเสียหรืออันตรายที่เกิดจาพฤติกรรมเสี่ยง  วิธีการรู้เท่าทันความรุนแรง
จากโลกออนไลน์ที่ส่งผลท าให้เกิดผลเสีย 

ทักษะ 
-  ศึกษา เรื่อง เพศศึกษา  
-  รู้เทา่ทันภัยจากโลกออนไลน์ 
 

     ศึกษาเรื่อง เพศตามช่วงวัย การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามทาง
เพศและไม่แสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศผู้อ่ืนทั้งกายและวาจา ด้วยความเข้าใจ
ในผลเสียหรืออันตรายที่เกิดจาพฤติกรรมเสี่ยง  วิธีการรู้เท่าทันความรุนแรงจาก
โลกออนไลน์ที่ส่งผลท าให้เกิดผลเสีย  ค านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน 

เจตคต ิ
-  ความขยัน 
-  ตั้งใจเรียน 
-  ความเอาใจใส่ 
-  ใฝ่เรียนรู ้
-  ความตระหนัก 
- รู้เท่าทัน 

 
-  ความขยันในการเรียน 
-  ตั้งใจเรียน 
-  ความเอาใจใส่ 
-  ใฝ่เรียนรู ้
-  ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องเพศ 
- รู้เท่าทันเรื่อง เพศ และภัยจากโลกออนไลน์ 



๑๘๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 สมรรถนะเฉพาะ 
  1.ความสามารถในการดูแลสุขภาพทางเพศที่
เหมาะสมกับวัย 
   2. ความสามารถในการใช้และรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องปลอดภัย 

      
         การดูแลตัวเองเกี่ยวกับ พฤติกรรมทางเพศ รู้เกี่ยวกับเท่าทันการเกิดผลเสีย 
และผลกระทบที่ตามมาภายหลัง  โดยค านึงให้เหมาะสมกับวัย   และรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยีจากโลกออนไลน์ สามารถแยกแยะได้ โดยไม่หลงกลง่ายๆ 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดขั้นสูง  
3. การสื่อสาร  
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 
1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
3. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก 
4. การเป็นพลเมืองที่ดี สามารถปฏิบัติตนเหมาะสมและถูกต้อง 
5. มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

            นักเรียนสามารถเรียนรู้ เกี่ยวกับ เพศ  ตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม  การ
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไม่แสดงพฤติกรรมคุกคาม
ทางเพศผู้อ่ืนทั้งกายและวาจา ด้วยความเข้าใจในผลเสียหรืออันตรายที่เกิดจา
พฤติกรรมเสี่ยง  วิธีการรู้เท่าทันความรุนแรงจากโลกออนไลน์ที่ส่งผลท าให้เกิดผล
เสีย  ค านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 



๑๘๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     3. หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ์ 
สถานที่ สภาพแวดล้อม ที่จะน าไปสู่
การเกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา สารเสพติด 
การติดเกมและการพนัน โดยเข้าใจ
ผลเสียที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สั ง คม  แล ะสติ ปั ญญา  ตลอดจน 
ชักชวนให้ผู้ อ่ืนหลีกเลี่ ยงสิ่ งที่ เป็น
อันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ความรู้ 
- การหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด 
- โทษของยาเสพติด 

    หลักการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงจากสารเสพติด  เช่น บุหรี่ ยาเสพติด เป็นต้น 
เรียนรู้โทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ  

ทักษะ 
- หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด 
- โทษของยาเสพติด 

    หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงจากสารเสพติด  เช่น บุหรี่ ยาเสพติด เป็นต้น เรียนรู้โทษ
ของยาเสพติดชนิดต่างๆ  การเอาตัวรอดจากภัยของยาเสพติด 

เจตคต ิ
- มีความอดทน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 

 
- มีความอดทน อดกลั้น 
- มีวินัยในการเรียน  
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

สมรรถนะเฉพาะ 
      1. ความสามารถในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ 
และการใช้สารเสพติด 

        การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติด  และรู้เท่าทันอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึน และรู้วิธีการรักษา เลิก จากยาเสพติดเบื้องต้น  



๑๘๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

 
1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
3. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก 
4. การเป็นพลเมืองที่ดี สามารถปฏิบัติตนเหมาะสมและถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
5. มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

       นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงจากสารเสพติด จากประเภทเบาจนถึง
ชนิดรุนแรง เช่น บุหรี่ ยาเสพติดประเภท ยาบ้า  เป็นต้น เรียนรู้โทษของยาเสพติดชนิด
ต่างๆ  การเอาตัวรอดจากภัยของยาเสพติด สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

 
 

 

 

 

 

 



๑๘๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     4. ป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคและ
อุบัติ เหตุที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน 
แจ้ งผู้ ใหญ่ เ พ่ือขอความช่ วย เหลื อ 
บอกปัญหาสุขภาพของตนเอง ใช้ยาตาม
ค าแนะน าของแพทย์  ให้ การปฐม
พ ย า บ า ล ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ 
เหมาะสม และแสดงพฤติ กรรมที่
รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองและ
ส่วนรวม โดยรับรู้ และแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการป้องกันโรค การ
ใช้ยาและการปฐมพยาบาล เพ่ือการ
ดูแลสุขภาพท่ีดี 

ความรู้ 
- โรคภัย 
- การปฐมพยาบาล 
 

 
       การป้องกันตนเองจากภัย อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน  การขอความ
ช่วยเหลือจากครู หรือผู้ใหญ่เพ่ือขอความช่วยเหลือ  ใช้ยาที่หมอแนะน าอย่าง
ถูกต้อง เรียนรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเพ่ือการดูแลสุขภาพที่ดี 

ทักษะ 
- โรคภัย 
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

       
       ป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ   อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน   การขอ
ความช่วยเหลือจากครู หรือผู้ใหญ่เพ่ือขอความช่วยเหลือ  ใช้ยาที่หมอแนะน าอย่าง
ถูกต้อง เรียนรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเพ่ือการดูแลสุขภาพที่ดีต่อตนเองและ
ครอบครัว 

เจตคต ิ
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- ความเอาใจใส่ 
 

 
- ตั้งใจเรียน 
- มีวินัยในการประพฤติตน 
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- ความเอาใจใส่การเรียนรู้ 

สมรรถนะเฉพาะ 
   1.ความสามารถในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ 
และการใช้สารเสพติด 
   2.ความสามารถในการปฐมพยาบาลตนเองและ
ผู้อื่นให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย 

 
   การป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ และภัยจากสถานการณ์ต่างๆ และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  และการกินยาตามค าแนะน าของหมอได้ถูกต้อง 



๑๘๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 
1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
3. การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก 
5. การเป็นพลเมืองที่ดี สามารถปฏิบัติตนเหมาะสมและถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
6. มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติรอบตัว 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

        นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ   อุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน   การขอความช่วยเหลือจากครู หรือผู้ใหญ่เพ่ือขอความช่วยเหลือ  
ใช้ยาที่หมอแนะน าอย่างถูกต้อง เรียนรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเพ่ือการดูแล
สุขภาพที่ดีต่อตนเองและครอบครัว 

 
 



๑๙๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

5. เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน
และมีกิจกรรมทางกายด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้ อ่ืน ทั้งแบบอยู่กับที่  แบบ
เคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ 
ผ่านการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่อง
การรับแรง การใช้แรง ความสมดุล
ของร่างกายอย่างมีสติ สม่ าเสมอ และ
ค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง
และผู้ อ่ืน  โดยเห็นคุณค่าของการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่ าง
ต่อเนื่อง 

ความรู้ 
1. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน 
2. ใช้อุปกรณ์ประกอบ 
3. กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ 

1. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน 
- กระโดดหมุนตัว  
- กระโดดเหยียดตัว  
- แบบเคลื่อนที ่ 
- ซิกแซ็ก  
- วิ่งเปลี่ยนทิศทาง  
- ควบม้า และ 
2. แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  
- บอล  
- เชือก 
3. กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ 

ทักษะ 
1. เคลื่อนไหวร่างกาย 
2. ใช้อุปกรณ์ประกอบ 
3. กายบริหาร 

1. เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน 
2. แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ 
3. กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ 

เจตคต ิ
1. ความอดทน 
2. กล้าแสดงออก 
3. ความรับผิดชอบ 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
การแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๑๙๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
2.1 ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
ผสมผสาน 
2.2 ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.3 ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
2.4 ความสามารถในการออกก าลังกาย เล่นเกม 
และกีฬา อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน และปลอดภัย 

1. เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน 
2. ท ากิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวัน พัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
3. ส่วนรว่มในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 
4. การเป็นคนด ีคนกล้าแสดงออกในทางที่ดีของสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน มีการใช้อุปกรณ์ประกอบกายบริหาร ท่ามือ
เปล่าประกอบจังหวะ 



๑๙๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบ
ช่วงชั้น 

องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

6. ออกก าลังกาย เล่นเกม 
เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและทีม ที่
ตนเองชอบและมีความ 
สามารถโดยเห็นประโยชน์ที่
เกิดกับตนเองและผู้อื่นจาก
การปฏิบัติเป็นประจ า เป็นทั้ง
ผู้เล่นและผู้ด าเนินการได้อย่าง 
เหมาะสมตามวัย  ยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในการเล่นเกมและกีฬา  มี
ความสามัคคี มีน้ าใจนักกีฬา 
ปฏิบั ติ ตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลง วิเคราะห์ทักษะการ
เล่น จุดแข็ง กลวิธีการเล่นของ

ความรู้ 
1. การออกก าลังกาย เล่นเกม และกีฬา 
2. การปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นกีฬา 
3. การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเอง 
4. ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

1. ความสามารถในการออกก าลังกาย เล่นเกม และกีฬา อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน 
และปลอดภัย  
2. การปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นกีฬา พ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เล่น 
3. การออกก าลังกาย เล่นเกม ตามความชอบ ของตนเองและเล่นกีฬาพ้ืนฐานร่วมกับ 
ผู้อื่น 
4. การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองในการออกก าลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬา
ตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น 
5. คุณค่าของการออกก าลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬาที่มีต่อสุขภาพ 

ทักษะ 
1. เคลื่อนไหวร่างกาย 
2. ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นกีฬา 

1. เคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่างๆ  
2. ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นกีฬา 

เจตคต ิ
1. ความอดทน 
2. กล้าแสดงออก 
3. ความรับผิดชอบ 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การ
แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๑๙๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบ
ช่วงชั้น 

องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ทีมเพ่ือปรับปรุงทีมให้ประสบ
ความส าเร็จ 

สมรรถนะเฉพาะ 
2.1 ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
ผสมผสาน 
2.2 ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายใน
ชีวิตประจ าวัน  
2.3 ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
2.4 ความสามารถในการออกก าลังกาย เล่นเกม และ
กีฬา อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน และปลอดภัย 

การเคลื่อนไหวร่างกาย ออกก าลังกาย เล่นเกม และกีฬา อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน 
และปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
4. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 
5. การเป็นคนด ีคนกล้าแสดงออกในทางที่ดีของสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
การออกก าลังกาย เล่นเกม และกีฬา อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นกีฬา พ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เล่น เห็นคุณค่าของการออ 
ก าลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬาที่มีต่อสุขภาพ 

 



๑๙๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

7. มีสติ รู้เท่าทันอารมณ ์และความ 
รู้สึกท่ีเกิดขึ้น โดยรู้ขีดจ ากัดด้าน
อารมณ ์และความรู้สึกของตนเอง รู้
สาเหตุของความเครียด น าไปสู่การ
ควบคุมตนเองให้แสดงอารมณ์และ
ความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ  
และการบรรเทาความเครียดอย่าง
เหมาะสมและเข้าใจผลดีและผลเสีย
ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น 

ความรู้ 
1. การควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก 
2. การปรับอารมณ์ สภาวะอารมณ์และความรู้สึก 
 

1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง 
2 ความสามารถในการปรับอารมณ์ และความรู้สึก ให้เกิดความสมดุล สภาวะ
อารมณ์และความรู้สึก เช่นโกรธ หงุดหงิด เครียด เกลียด เสียใจ เศร้าใจ วิตกกังวล 
กลัว ก้าวร้าว อิจฉา ริษยา เบื่อหน่าย ท้อแท้ ดีใจ ชอบใจ รัก ชื่นชม สนุก สุขสบาย 

ทักษะ 
1. ควบคุมอารมณ ์ความรู้สึก 

1. ควบคุมอารมณ ์ความรู้สึก ให้เกิดความสมดุล สภาวะอารมณ์และความรู้สึก 

เจตคต ิ
1. ความอดทน 
2. กล้าแสดงออก 
3. ความรับผิดชอบ 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
การแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๑๙๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
3.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และ
ความรู้สึกของตนเอง 
3.2 ความสามารถในการปรับอารมณ ์และความรู้สึก 
ให้เกิดความสมดุล 
3.3 ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้อ่ืน 

1. ควบคุมอารมณ ์ความรู้สึกของตนเอง  
2. เกิดความสมดุล สภาวะอารมณ์และความรู้สึก 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
4. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 
5. การเป็นคนด ีคนกล้าแสดงออกในทางที่ดีของสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ให้เกิดความสมดุล สภาวะอารมณ์และ
ความรู้สึก 

 



๑๙๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

8. สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดี
กับครอบครัว เพ่ือนและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
แก้ไขความ ขัดแย้งโดยไม่ใช้ความ
รุนแรง ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างของบุคคล 

ความรู้ 
1. การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดี 
2. การยอมรับและให้เกียรติผู้อ่ืน 
3. การใส่ใจและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 
4. การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

1. ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 
2. การยอมรับและให้เกียรติผู้อ่ืน 
3. การใส่ใจและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 
4. การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

ทักษะ 
1. พูด 
2. สื่อสาร 

1. พูดสิ่งที่ดี สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
2. สื่อสารด้วยความใส่ใจเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

เจตคต ิ
1. ความอดทน 
2. กล้าแสดงออก 
3. ความรับผิดชอบ 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
การแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

สมรรถนะเฉพาะ 
3.3 ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้อ่ืน 

1. การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ใจใส่ซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจซึ่ง
กันและกัน 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 



๑๙๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

4. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 
5. การเป็นคนด ีคนกล้าแสดงออกในทางที่ดีของสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ยอมรับและให้เกียรติผู้อื่น ใจใส่ซึ่งกัน 
และกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา 
ช่วงชั้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

    1. มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและ
ท ากิจวัตรประจ าวัน จัดการอารมณ์
และความรู้สึกของตนเอง โดยการ
พัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติ
ตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือ
หลักปฏิบัติตามค าสอนในศาสนาอ่ืน
ที่ตนนับถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ 
- การจัดการตนเอง 
- พระคุณพระรัตนตรัย 
- ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑0  
- ปฏิบัติตามค าสอนในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 

- มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและท ากิจวัตรประจ าวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึก
ของตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาอื่นที่ตนนับถือ  
- ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบัติตามค าสอน ในศาสนาอ่ืนที่ตน
นับถือ 

ทักษะ 
- จัดการอารมณ์ของตนเอง 
- รู้จักพระรัตนตรัย 
- ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑0 
- ปฏิบัติตามค าสอนในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 
 

- ใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หมู่คณะ และ
สังคมอย่างมีโยนิโสมนสิการ ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข  
- อ่อนน้อมถ่อมตน มีมุทิตารู้จักชื่นชมยินดีในความส าเร็จของผู้อ่ืน ใช้หลักสันติวิธี
ในการสื่อสาร การท างานและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก บนพ้ืนฐานของหลักธรรม ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับ
ถือ  
- ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมี
คุณค่าต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง   
 

เจตคต ิ
- มีสมาธิ 
- ความศรัทธา 
- ตระหนักรู้ 
- มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

- มีสติ สมาธิในการประพฤติตนอย่างแน่วแน่ 
- มีความศรัทธา เคารพในพระพุทธศาสนา 
- มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจในการกระท าการต่างๆ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
- ตระหนักรู้ถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ 
 



๒๐๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะเฉพาะ 
  1. ศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ถึงพระคุณของ
พระ-รัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 
  ๒. ฝึกตนตามกรอบของเบญจศีล เบญจธรรม หรือ
หลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
  ๓. ด าเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิ
และปัญญาที่ก่อให้เกิดการคิดขั้นสูง 

   ตระหนักรู้ ตระหนักคิดในพระรัตนตรัยของพระพุทธศาสนา  สามารถฝึกฝน
ตนเองให้เป็นผู้มีศีลธรรม อันดี ในสังคม  ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีสติ   ไม่
ประมาท ก่อให้เกิดความสุขในตนเองและสังคม 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหากลวิธีในการประพฤติ ปฏิบัติตน 
3. การสื่อสาร เช่น ท่องบทสวดมนต์ นั่งสมาธิ  ท าจิตใจให้สงบ 
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม 
5. การอยู่ร่วมกับบุคคลหมู่มาก ที่ต้องอาศัยความรักและ อาศัยสิ่งแวดล้อม

รอบตัวในการด ารงชีวิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

     นักเรียนสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้   รู้จักประวัติของพระรัตนตรัยใน
ศาสนาที่ตนนับถือ  รวมทั้งเรียนรู้หลักปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑0 
ปฏิบัติ ตามค าสอนในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ สามารถน าค าสอนที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง
ในชีวิตประจ าวัน   ด าเนินชีวิตอย่างมีสติและมีปัญญา ที่ก่อให้เกิดความสุขในชีวิต 

 



๒๐๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

     2.สามารถใช้ปัญญาในการช่วย 
เหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิต
ของตนเอง  หมู่คณะ  และสั งคม 
ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน ใช้หลักสันติวิธีในการ
สื่อสาร การท างานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พล เ มื อ ง โ ล ก  บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง
หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งส่งเสริม
และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  

 

ความรู้ 
- การสื่อสาร 
- การเคารพบุพการี 
- การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

    วิธีการสื่อสารด้วยกาย วาจาที่ไพเราะ เหมาะสมกับวัย รู้จักกาลเทศะ  ในการ
พูดคุยสื่อสารกับผู้ใหญ่ มีความรัก  มีความเคารพในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน   
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์จากธรรมชาติ  และสามารถรู้หลักการ
ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน 

ทักษะ 
- สื่อสาร 
- เคารพบุพการี 
- รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั 

         พูดสื่อสารด้วยค าสุภาพ  ไพเราะ  การท าความเคารพที่เหมาะสมกับวัย  
รู้จักกาลเทศะ  ในการพูดคุยสื่อสารกับพ่อ แม่ ครู หรือผู้ใหญ่ มีความรัก ความ
เคารพกันในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน   รู้จักคุณค่าและประโยชน์จาก
ธรรมชาติ สามารถร่วมกันรักษาไว้ให้อยู่ในสังคมไปตลอด  และสามารถรู้หลักการ
ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน 
 

เจตคต ิ
- มีความเคารพ 
- มีสติ 
- กัลยาณิมิตร 
- รู้คุณค่า 
- กาลเทศะ 
 

- มีความเคารพ พ่อ แม่ ครู และผู้ใหญ่ที่นับถือ 
- มีสติ สมาธิในการประพฤติตน 
- มีกัลป์ยาณิมิตรที่ดี ต่อครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
- รู้คุณค่าของธรรมชาติและเทคโนโลยี 
- รู้จักกาลเทศะ 



๒๐๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

 

 

 

สมรรถนะเฉพาะ 
   1.สื่อสารด้วยท่าทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู 
หรือผู้ใหญ่ เคารพ ความแตกต่างระหว่างกัน  เพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทย 
  2. อยู่ร่วมและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและพอเพียง 

      พูดสื่อสารด้วยท่าที สุภาพ มีความเคารพในพระคุณของพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ 
สามารถยอมรับความแตกต่างในสังคม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ ใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตบนความพอเพียง 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหากลวิธีในการประพฤติ ปฏิบัติตน 
3. การสื่อสาร เช่น  การพูดคุย การท าความเคารพ  
4. ความสามัคคีของคนในโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
5. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม 
6. การอยู่ร่วมกับบุคคลหมู่มาก ที่ต้องอาศัยความรักและ อาศัยสิ่งแวดล้อม

รอบตัวในการด ารงชีวิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

           พูดสื่อสารด้วยท่าที สุภาพ มีความเคารพในพระคุณของพ่อแม่ ครู หรือ
ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ รวมทั้งคนอ่ืนๆอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักกาลเทศะ  สามารถ
ยอมรับความแตกต่างในสั งคม เ พ่ืออยู่ ร่ วมกันอย่ างสันติสุ ขได้  ใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตบนความพอเพียง  

 



๒๐๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

     3.วางแผนการใช้จ่ายของตนเอง
และครอบครัวอย่างเหมาะสมและมี
วินัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา 
สื่อและสารสนเทศของสินค้าและ
บริการ ติดตามและตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคใน
ชีวิตประจ าวันและกฎหมายคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค วางแผนการออมเงิน
ของตนเองอย่างมีเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

ความรู้ 
- การว่างแผนการเงิน 
- การท ารายรับ-รายจ่าย 
- การดูฉลาก 

- การใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย  
- การลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  
- กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผนการออมเงินของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

ทักษะ 
- แก้ปัญหา 
- วางแผน 
- ออมเงิน 

      แก้ปัญหาเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัว   การแยกแยะความจ าเป็นในการใช้
จ่ายต่างๆในครอบครัว และการวางแผน รายรับ รายจ่าย รวมทั้งวิธีการออมเงิน ที่
เหมาะสมกับวัยรวมถึงการแสดงความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัว 

เจตคต ิ
- มีความสามัคคี 
- มีความประหยัด อดออม 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 

- มีความสามัคคีในครอบครัว 
- รู้จักประหยัด อดออมเงิน 
- มีวินัยในการใช้เงิน 
- มีความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงิน 

สมรรถนะเฉพาะ 
   1.วางแผนการใช้จ่ายและออมเงินของตนเองอย่าง
เหมาะสมและมีวินัย  และช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 

      การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองและภายในครอบครัว  มีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันประหยัด อดออม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ และมีวินัยในการใช้
จ่าย 



๒๐๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ 
- การแก้ปัญหา 
- การวางแผน 
- การออมเงิน 

    หลักการแก้ปัญหาเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัว หลักการแยกแยะความจ าเป็น
ในการใช้จ่ายต่างๆในครอบครัว และการวางแผน รายรับ รายจ่าย รวมทั้งวิธีการ
ออมเงิน  

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาวิธีการแก้ไขการใช้จ่าย และการวางแผน 
3. ความสามัคคีของคนในครอบครัว  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

           แก้ปัญหาเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัว   แยกแยะความจ าเป็นในการใช้
จ่ายต่างๆในครอบครัว มีการวางแผนการใช้เงินของตนเอง รวมทั้ง รายรับ รายจ่าย 
วิธีการออมเงิน ที่เหมาะสมกับวัย   และแสดงความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว 



๒๐๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

   ๔. จัดล าดับความส าคัญเพ่ือตัดสิน 
ใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน 
หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง ใน
การตัดสินใจก าหนดเป้าหมายและการ
ปฏิบัติเพ่ือการจัดการทรัพยากรของ
ครอบครัวและโรงเรียน อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระ- 
หนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากร
ที่มีต่อตนเอง และส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ 
- การใช้ของส่วนรวม 
- การท ากิจวัตรประจ าวัน 
- การใช้ทรัพยากร 
 

    
   การใช้ของส่วนรวม  ในการท ากิจกรรมกิจวัตรประจ าวัน  และการใช้ทรัพยากรต่างๆ
รอบตัว  อย่างประหยัด  คุ้มค่า  และพอเพียง 

ทักษะ 
- ใช้ของส่วนรวม 
- ท ากิจวัตรประจ าวัน 
- ใช้ทรัพยากร 
 

 
     ใช้ของใช้ส่วนรวม และทรัพยากรในการท างาน และการใช้ของใช้ส่วนตัวในการท า
กิจกรรม  และการท ากิจวัตรประจ าวัน  อย่างประหยัด  คุ้มค่า  และพอเพียง  

เจตคต ิ
- รู้จักหน้าที่ 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความตระหนักการใช้ทรัพยากร 
 

 
- รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
- มีวินัยในการเรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบในการท างาน 
- มีความตระหนักรู้ในการท างาน 



๒๐๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะเฉพาะ 
  1.ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด  คุ้มค่า 

และพอเพียงเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  ใช้ของส่วนรวมอย่าง
ระมัดระวัง  ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้
ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน 

      
     การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน  อย่างประหยัด คุ้มค่าอย่างพอเพียง เพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง  และตระหนักถึงผลกระทบของการใช้
ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง  ครอบครัว  และโรงเรียน 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

 
1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาวิธีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
3. ความสามัคคีของคนในครอบครัว  
4. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

        นักเรียนสามารถใช้ของใช้ส่วนรวม ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย  เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายและรู้จักวิธีการใช้อย่างคุ้มค่า   ใช้ทรัพยากรในการ
ท างาน และการใช้ของใช้ส่วนตัวในการท ากิจกรรม  และการท ากิจวัตรประจ าวัน  อย่าง
ประหยัด  คุ้มค่า  และพอเพียง  และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 



๒๐๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

   ๕. สืบค้นค าตอบของเรื่องราว 
ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและ
บุคคล จับประเด็นส าคัญ ล าดับ
เหตุการณ ์ที่แสดงพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์และความต่อเนื่อง
จากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด 
ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ และประเทศ 
น าเสนอเรื่องราวที่สืบค้นโดยแสดง
ข้อมูลและแหล่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย และท า
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างเห็น
คุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็น
ท้องถิ่น และความเป็นไทย แสดงถึง
ความตระหนักของผลการกระท าใน
อดีตที่มีต่อปัจจุบัน ผลของการ
กระท า ในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 
และการเคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คน
ในแต่ละท้องถิ่นของไทย ตลอดจน
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องแสดงถึง

ความรู้ 
- ความเป็นมาของประเทศไทย 
- แนวทางการให้เหตุผล 

    
   มีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของประเทศไทย บุคคล และเหตุการณ์ส าคัญท่ี
เกิดข้ึน พร้อมสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ 
- การสืบค้นประวัติความเป็นมาของประเทศไทย 
- แนวทางการให้เหตุผล 

 
     น าความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของประเทศไทย บุคคล และเหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิติประจ าวัน 

เจตคต ิ
- รู้จักหน้าที่ 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
- รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
- มีวินัยในการเรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบในการท างาน 
 



๒๐๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

การเคารพสถาบันหลัก และ
สัญลักษณ์ของชาติไทย 

 

 

 

สมรรถนะเฉพาะ 
  1.สืบค้นค าตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา 

วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์
ที่แสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  และความ
ต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาคที่ตน
อ า ศั ย อ ยู่  แ ล ะป ร ะ เ ท ศ  พั ฒ น า ก า ร ส ถ าบั น
พระมหากษัตริย์กับชาติไทย น าเสนอเรื่องราวที่
สืบค้น โดยแสดงข้อมูลและแหล่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  อย่างเห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจ และท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่แสดง
ถึงความตระหนักของผลการกระท าในอดีตที่มีต่อ
ปัจจุบัน และผลของการกระท าในปัจจุบันที่มีผลต่อ
อนาคต 

      
     สามารถน าความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของประเทศไทย บุคคล และ
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิติประจ าวัน รวมไปถึง
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะหลัก 
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
1. การคิดหาวิธีในการด าเนินชีวิต 
2. การสื่อสาร เช่น เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเอง  
3. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม  
 



๒๐๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 
        นักเรียนสามารถน าความเรื่องประวัติความเป็นมาของประเทศไทย บุคคล 
และเหตุการณ์ส าคัญ รวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาค ไปประยุกต์
ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

   6. วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของ
วัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน
จากการ อ่านเรื่ อง  ดูภาพ หรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคล 
และสื่ อสารในโลกจริ งและโลก
เสมือนอย่างเคารพความแตกต่าง
หลากหลาย  ทางวัฒนธรรมใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ 
- วัฒนธรรมไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การสื่อสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 
 

    
   รู้จักประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมไทยและประเทศเพ่ือน รวมไปถึงการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของตนเอง 

ทักษะ 
- เรียนรู้ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
- การสื่อสารระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือน
บ้าน 

 
     สามารถน าความรู้ เรื่องวัฒนธรรมไทยและประเทศเพ่ือน ไปน าเสนอ
แลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ เพื่อให้รู้จักความส าคัญของวัฒนธรรมในภูมิภาคนั้น 

เจตคต ิ
- รู้จักหน้าที่ 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
 

 
- รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
- มีวินัยในการเรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบในการท างาน 



๒๑๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะเฉพาะ 
    ๒. วิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทย ในภูมิภาคต่าง ๆ และประเทศ
เพ่ือนบ้าน เคารพความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทย และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

      
     สามารถน าความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มีความคล้ายคลึงกัน เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิติประจ าวัน 

สมรรถนะหลัก 
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
1. การคิดหาวิธีในการด าเนินชีวิต 
2. การสื่อสาร เช่น เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเอง  
3. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

        นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยและประเทศเพ่ือน ไปน าเสนอ
แลกเปลี่ยนกับคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้รู้จักความส าคัญของวัฒนธรรมในภูมิภาคนั้น และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 



๒๑๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

   8. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา 
และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและ
ท้องถิ่น ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชื่นชมการท าความดีของ
บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน ปกป้อง สิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น เคารพในความ
หลากหลายของบุคคล ไม่กลั่นแกล้ง
เพ่ือนทางร่างกาย วาจา และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
bullying) ให้เกียรต ิเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น (Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่น ใน

ความรู้ 
- หน้าที่พลเมืองที่ดี 
 

    
   มีความรู้เรื่องปฏิบัติตนให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของโรงเรียน หมู่บ้าน 
และประเทศชาติ รู้จักปกป้อง สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  

ทักษะ 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
- เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 

  
     มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของโรงเรียน หมู่บ้าน และประเทศชาติ รู้จัก
ปกป้อง สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

เจตคต ิ
- รู้จักหน้าที่ 
- มีวินัย 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความตระหนักการใช้ทรัพยากร 
 

 
- รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
- มีวินัยในการเรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบในการท างาน 
- มีความตระหนักรู้ในการท างาน 



๒๑๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสิน
ผู้อื่นโดยใช้อคต ิแบ่งปันสิ่งของต่าง 
ๆ ของตนให้กับผู้อ่ืนตามความ
เหมาะสม โดยไม่สร้างความ
เดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อื่น และ
ส่วนรวม 

 

 

 

 

สมรรถนะเฉพาะ 

  ๑.ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ 
ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและ
ท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่นชมการท า
ความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
ร่วมกันหาทางออกกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือ
ความขัดแย้ง ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
กระบวนการประชาธิปไตย ศรัทธาและปฏิบัติตาม
หลักการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น แสวงหาแนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกันและยอมรับผลจาก การตัดสินใจร่วมกัน      

      

     มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของโรงเรียน หมู่บ้าน และประเทศชาติ รู้จัก
ปกป้อง สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน ไม่ว่าร้ายให้ผู้ อ่ืน ไม่ท าเรื่องที่ท าให้
ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน รวมไปถึงให้เกียรติตนเองและผู้อื่นเสมอ 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

 
1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิดหาวิธีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
3. ความสามัคคีของคนในครอบครัว ชุนชน และสังคม 
๔. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ โรงเรียน ชุมชนและสังคม  
5. การเป็นคนดี ต่อครอบครัว และสังคม  



๒๑๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

        นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของโรงเรียน หมู่บ้าน และประเทศชาติ 
รู้จักปกป้อง สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน ไม่ว่าร้ายให้ผู้อ่ืน ไม่ท าเรื่องที่ท าให้
ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน รวมไปถึงให้เกียรติตนเองและผู้อื่นเสมอ และน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาศิลปะ 
ช่วงชั้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 



๒๑๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
งามจากการสัมผัส รับรู้ธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมและผลงานศิลปะ  
อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความ
ชื่นชมของตนเองเกี่ยวกับผลงาน
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
มีสมาธิและมีความตั้ ง ใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

ความรู้ 
1. การพูด 
2. การใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 
3. การใช้วรรณะของสี 

1. การสื่อสารเกี่ยวกับประสาทสัมผัส ทั้ง 5 
- ตา 
- ห ู
- จมูก 
- ลิ้น 
- กายสัมผัส 

2. วาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและ
จินตนาการ 
3. เลือกใช้วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลปะ 

ทักษะ 
1. เขียน  
2. พูด 

1. เขียนสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น 
2. พูดสื่อสารเกี่ยวกับประสาทสัมผัส ทั้ง 5 

เจตคต ิ
1. ความเพียร 
2. ความรับผิดชอบ 
3. กล้าแสดงออก 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๒๑๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 

๑.๑ รู้จักชื่นชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) 
จากธรรมชาติ สภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ประจ าวัน รวมถึงผลงาน ศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับ
คุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จาก
การรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การ
ได้ฟังและ การบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส 

๑.๒ ใช้ศิลปะ เพ่ือการพัฒนาจิตใจผ่านการท างาน
อย่างมีสมาธิ สังเกต เห็น เข้าใจและรับรู้สุนทรียภาพ 
ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาท สัมผัส (กาย - ใจ - 
มือ - ตา - หู) กับธรรมชาติและวัสดุอุปกรณ์ ให้
เหมาะสมกับวัย 

1. รู้จักชื่นชมธรรมชาติ จากการรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การได้
ฟังและ การบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส 

๒ ใช้ศิลปะ  สังเกต เห็น เข้าใจและรับรู้สุนทรียภาพ ผ่านความสัมพันธ์ของพหุ
ประสาท สัมผัส (กาย - ใจ - มือ - ตา - หู) กับธรรมชาติและวัสดุอุปกรณ์ ให้
เหมาะสมกับวัย 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๓. การสื่อสาร 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
3. ใสใจ ดูแลรักษา อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยังยืน  



๒๑๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

สื่อสารโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและผลงานศิลปะ
สีใช้วรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๒. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่
ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ใน
ชีวิตประจ าวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและท้องถิ่น 

ด้วยการเชื่อมโยงส่วนประกอบทาง
ทัศนศิลป์ จัดองค์ประกอบทาง
ศิลปะเป็นผลงานทัศนศิลป์ได้อย่าง
หลาก หลาย และประยุกต์ใช้เทคนิค
วิธีการใหม่ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้

ความรู้ 
1. งานทัศนศิลป์ 
2. ทัศนศิลป์ในเหตุการณ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 

1. การเปรียบเทียบความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและ
บุคคลอื่น 
2. การระบุและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลอง
ของวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
3. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

ทักษะ 
1. ด ู
2. พูด 
3. การคิดวิเคราะห์ 

1. ดูงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน 
2. บอกความแตกต่างงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น 
3. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์ต่างๆ 
 

เจตคต ิ
1. ความเพียร 
2. ความรับผิดชอบ 
3. กล้าแสดงออก 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๒๒๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สอดคล้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์
ศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สมรรถนะเฉพาะ 
๒.๑ รับรู้ และรู้จักการใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ 
เช่น รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา และมีทักษะ
พ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอด ใช้ความคิด
และจินตนาการแสดงออกทางศิลปะ โดยเข้าใจ
ธรรมชาติเปรียบเทียบและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ศิลปะ ประวัติศาสตร์  
๒.๓ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่เป็นอัตลักษณ์และ
ความรู้สึกของตนเอง ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 
จินตนาการ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมท่ีเชื่อมโยงกับ
ตนเองและผู้อื่น โดยการลองผิดลองถูก ด้วยวิธีการที่
หลาก หลายจนค้นพบและประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ
ใหม่  
ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

๑. ใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา ถ่ายทอด 
ความคิดและจินตนาการแสดงออกทางศิลปะ โดยเข้าใจธรรมชาติเปรียบเทียบและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของศิลปะ ประวัติศาสตร์  
๒. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่เป็นอัตลักษณ์และความรู้สึกของตนเอง ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ ธรรมชาติ  
 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
4. ใสใจ ดูแลรักษา อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยังยืน  



๒๒๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
ระบุและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์ต่างๆ ถ่ายทอดผ่านงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๓. ขับร้อง และบรรเลงได้ตาม
จังหวะ ท านองเพลงและสื่ออารมณ์
ของบทเพลงได้อย่างถูกต้อง ใช้
เครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ตในการ
ขับร้องและบรรเลงเพลง จ าแนก
และเปรียบเทียบความเหมือนและ
แตกต่างของแนวเพลงและเครื่อง
ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรี
สากลจากภาพและเสียง 

ความรู้ 
1. การร้องเพลง 
2. การจ าแนกเครื่องดนตรี 
3. การอ่านโน้ตดนตรี 

1. ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง 
2. จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง 
3. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล 

ทักษะ 
1. ฟัง 
2. ด ู
3. พูด 

1. ฟังเพลงดนตรีไทยและสากล 
2. ดูโน้ตดนตรีไทยและสากล 
3. พูดร้องเพลง 

เจตคต ิ
1. ความเพียร 
2. ความรับผิดชอบ 
3. กล้าแสดงออก 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๒๒๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
๓.๓ ขับร้อง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล 
เพลงลูกทุ่ง หรือเพลงสากลในแนวดนตรีต่าง ๆ 
ถูกต้องตามจังหวะ ท านองของเพลง ตรงตามระดับ
เสียง และสื่ออารมณ์ของบทเพลง 
๓.๔ ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีไทย วงดนตรี
พ้ืนบ้าน หรือวงดนตรีสากล และน าเครื่องดนตรี
ประเภทต่าง ๆ มาร่วมบรรเลงผสมผสานเป็นแนว
เพลงร่วมสมัย และเผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

1. ขับร้อง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงลูกทุ่ง หรือเพลงสากลในแนว
ดนตรีต่าง ๆ ถูกต้องตามจังหวะ และสื่ออารมณ์ของบทเพลง 
2. ขับร้อง บรรเลง และน าเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ มาร่วมบรรเลงผสมผสาน
เป็นแนวเพลงร่วมสมัย และเผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
4. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรี และร้องเพลง
โดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง 

 

 



๒๒๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๔. ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรี
พ้ืนบ้าน วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล
ประเภทต่าง ๆ ผสมผสานเป็น 
แนวเพลงร่วมสมัย ด้วยความมั่นใจ 
ถูกต้องตามท านอง จังหวะ และมี
ความไพเราะ เผยแพร่ผ่านสื่อ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ รับฟัง แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของ
ตนเองและผู้อื่น ด้วยความสุภาพ
และสร้างสรรค์ ชื่นชม และน ามา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรม วันส าคัญ 
เทศกาลต่าง ๆ 

ความรู้ 
1. การร้องเพลง 
2. การจ าแนกเครื่องดนตรี 
3. การอ่านโน้ตดนตรี 

1. ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง 
2. จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง 
3. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล 

ทักษะ 
1. ฟัง 
2. ด ู
3. พูด 

1. ฟังเพลงดนตรีไทยและสากล 
2. ดูโน้ตดนตรีไทยและสากล 
3. พูดร้องเพลง 

เจตคต ิ
1. ความเพียร 
2. ความรับผิดชอบ 
3. กล้าแสดงออก 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 



๒๒๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
๓.๓ ขับร้อง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล 
เพลงลูกทุ่ง หรือเพลงสากลในแนวดนตรีต่าง ๆ 
ถูกต้องตามจังหวะ ท านองของเพลง ตรงตามระดับ
เสียง และสื่ออารมณ์ของบทเพลง 
๓.๔ ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีไทย วงดนตรี
พ้ืนบ้าน หรือวงดนตรีสากล และน าเครื่องดนตรี
ประเภทต่าง ๆ มาร่วมบรรเลงผสมผสานเป็นแนว
เพลงร่วมสมัย และเผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

1. ขับร้อง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงลูกทุ่ง หรือเพลงสากลในแนว
ดนตรีต่าง ๆ ถูกต้องตามจังหวะ และสื่ออารมณ์ของบทเพลง 
2. ขับร้อง บรรเลง และน าเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ มาร่วมบรรเลงผสมผสาน
เป็นแนวเพลงร่วมสมัย และเผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
4. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรี และร้องเพลง
โดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง 

 



๒๒๖ 

 

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชม
ความงามด้วยหลักการทาง
องค์ประกอบศิลป์ แสดงอารมณ์ 
ความ คิด ความรู้สึก ความ
ประทับใจ และน าเสนอผลงาน
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
ด้วยความมั่นใจ  
วิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของ
ตนเองของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง  
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ 

ความรู้ 
1. ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ 
2. การร า 

1. ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอด
เรื่องราว 
2. แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน 
3. ระบุทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ 

ทักษะ 
1. การสื่อสาร 
2. การแสดง 
3. การเคลื่อนไหว 

1. การสื่อสารด้วยท่าทางจากการร า 
2. การแสดงเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ 
 

เจตคต ิ
1. ความเพียร 
2. กล้าแสดงออก 
3. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

สมรรถนะเฉพาะ 
๕.๒ รับรู้ และแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความ
ประทับใจ เกี่ยวกับศิลปะของตนเองและผู้อื่น ผ่อน
คลายบ าบัด และมีความสุขในการท างานศิลปะ 

แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก และมีความสุขในการท างานศิลปะ 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การสื่อสาร 
๓. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
3. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
แสดงการเคลื่อนไหว ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ใน

การถ่ายทอดเรื่องราว 

 



๒๒๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม 
ชีวิตประจ าวันเป็นสื่อแสดงความ
งามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วม
สร้างงานศิลปะ โดยประยุกต์ใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ชุมชน 
ท้องถิ่น 

ความรู้ 
1. การศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
2. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ 
3. รักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ 
๒. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น 
๓. อธิบายความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลป์ 
๔. ระบุเหตุผลทีค่วรรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

ทักษะ 
1. ฟัง 
2. ด ู
3. พูด 

1. ฟังประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
2. ดูแสดงนาฏศิลป์ 
3. พูดสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

เจตคต ิ
1. ความเพียร 
2. ความรับผิดชอบ 
3. กล้าแสดงออก 
4. มารยาท รู้จักกาลเทศะ  

ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการท างาน มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

สมรรถนะเฉพาะ 
๕.๑ เข้าใจและอธิบายความส าคัญของงานศิลปะ 
ที่มาของงานศิลปะในท้องถิ่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
วิธีการสร้างงานศิลปะในท้องถิ่น และเชื่อมโยง
มุมมองทัศนคติของตนเองกับวัฒนธรรมทางศิลปะ  

๑. เข้าใจและอธิบายความส าคัญของงานศิลปะ ที่มาของงานศิลปะในท้องถิ่น การ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ วิธีการสร้างงานศิลปะในท้องถิ่น และเชื่อมโยงมุมมองทัศนคติของ
ตนเองกับวัฒนธรรมทางศิลปะ  
2. เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม น าเสนอผลงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 



๒๒๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

๕.๔ เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
น าเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 
สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ในการฝึกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
4. มีส่วนร่วมในการท างาน ช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ 
5. การเป็นคนด ีคนกล้าแสดงออกในทางที่ดีของสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ ระบุเหตุผล

ที่ควรรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 
 

 

 

 

 



๒๒๙ 

 

 

 

 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาการจัดการครัวเรือนและการประกอบการ 
ช่วงชั้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

    1.ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบ 
กระตือรื อร้นและมุ่ งมั่ น ในการ
ท างาน น าไปสู่การวางแผนและลง
มื อท า งานอย่ า ง เป็ นระบบโดย
ค านึงถึงเหตุและผลของวิธีท างาน
แบบต่าง ๆ ใช้ทรัพยากร พลังงาน
และ เทค โน โลยี  อย่ า ง รู้ คุณค่ า 
พอเพียง เหมาะสมกับสถานะทาง
เศรษฐกิจ ให้ เกิดประโยชน์และ
ค านึ ง ถึ ง ผล เสี ยต่ อตน เองและ
ส่วนรวมโดยค านึงถึงความปลอดภัย
และการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 

ความรู้ 
- การดูแลรักษาบ้าน 
- การวางแผนและการลงมือท างาน 
 
 

      วิธีการดูแลรักษาบ้านของตนเองให้น่าอยู่ และสะอาดอย่างสม่ าเสมอ   ลงมือ
ท างานอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงเหตุและผลของวิธีการท างานแบบต่าง ๆ   ใช้
ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี อย่างรู้คุณค่า พอเพียง เหมาะสมกับสถานะทาง
เศรษฐกิจ 

ทักษะ 
- ดูแลรักษาบ้าน 
- วางแผนและการลงมือท างาน 
 

       ดูแลรักษาบ้านของตนเองให้น่าอยู่ และสะอาดอย่างสม่ าเสมอ   ลงมือท างาน
อย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงเหตุและผลของวิธีการท างานแบบต่าง ๆ   ใช้ทรัพยากร  
พลังงานและเทคโนโลยี อย่างรู้คุณค่า พอเพียง เหมาะสมกับวัย 

เจตคต ิ
- ความรับผิดชอบ 
- ความมุ่งม่ัน 
- ความกระตือรือร้น 
- ความขยัน อดทน 
- การมีเหตุผล 

 
- มีความรับผิดชอบในการท างาน 
- มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
- มีความกระตือรือร้น  ในการท างานอยู่เสมอ 
- มีความขยัน อดทน ในการท างาน 
- ความมีเหตุผลในการท างานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 



๒๓๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะเฉพาะ 
       1.ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้าน
รวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบ
และกระตือรือร้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ
การอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 
       2 .ท างานโดยใช้ทรัพยากร พลั งงานและ
เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า พอเพียงเหมาะสมกับสถานะ
ทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และค านึงถึงผลเสียต่อ
ตนเองและส่วนรวม 

    
      การดูแลรักษาบ้านและโรงเรียนให้สะอาด น่าอยู่ อย่างสม่ าเสมอ และใช้
ทรัพยากรเทคโนโลยี  อย่างรู้คุณค่าก่อประโยชน์สูงสุด  โดยค านึงถึงผลเสียต่อ
ตนเองและส่วนรวม 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

 

 
 1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
 2. การคิดวางแผนในการท างาน 
 3. การสื่อสารในด้านการท างาน 
 4. การท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี 
 5. การเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ 
 6. การอยู่ร่วมกับบุคคลหมู่มาก ที่ต้องอาศัยความรักและ อาศัยสิ่งแวดล้อม
รอบตัวการด ารงชีวิต 
 



๒๓๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

     นักเรียนสามารถดูแลรักษาบ้านของตนเองให้น่าอยู่ และสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
โดยท างานบ้านอย่างง่าย เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ซักผ้า เป็นต้น ลงมือ
ท างานอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงเหตุและผลของวิธีการท างานแบบต่าง ๆ   ใช้
ทรัพยากร  พลังงานและเทคโนโลยี อย่างรู้คุณค่า พอเพียง เหมาะสมกับวัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

     2.ท างานอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
สร้างงานที่แปลกใหม่หรือต่อยอดจาก
ของ เดิ มด้ ว ยตน เอง  หรื อ ร่ ว มกั บ 
เพ่ือนและผู้อ่ืนตามหน้าที่และบทบาทที่
สอดคล้องกับการ เปลี่ ยนแปลงใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
โดยก าหนด เป้ าหมายที่ เ ป็ น ไปได้  
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการ
ท า ง านที่ ค า นึ ง ถึ ง คว ามปล อดภั ย 
เป็นหลัก ลงมือท าตามแผนโดยใช้
ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอย่าง
รู้ คุ ณค่ า แล ะพอ เ พี ย ง  ต ร ว จสอบ 
แก้ไขและปรับปรุงการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ด้วยความรับผิดชอบ 
ขยั น    อดทน   มุ่ ง มั่ น    ซื่ อ สั ตย์ 
ประณีต กล้าแสดงความคิดเห็น ของ
ตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

เ ข้ า ใ จและยอมรั บคว ามสามารถ 
ของสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน ร่วมกัน

ความรู้ 
- การวางแผนการท างาน 
- การท างานอย่างเป็นระบบ 
 
 

         หลักการท างานอย่างเป็นระบบ การสร้างชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาต่อยอดจาก
เดิม ประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างานโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก  ลงมือ
ท าตามแผนการท างานที่วางไว้โดยใช้ทรพยากร  พลังงานเทคโนโลยีอย่างพอเพียง
และรู้คุณค่า 

ทักษะ 
- วางแผนการท างาน 
- ท างานอย่างเป็นระบบ 
 

    ท างานอย่างเป็นระบบ สร้างชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาต่อยอดจากเดิม ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการท างานโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ลงมือท าตามแผนการ
ท างานที่วางไว้โดยใช้ทรพยากร พลังงานเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและรู้คุณค่า 

เจตคต ิ
- ความรับผิดชอบ 
- ความมุ่งม่ัน 
- ความกระตือรือร้น 
- ความขยัน อดทน 
 
 
 
 
 
 

 
- มีความรับผิดชอบในการท างาน 
- มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
- มีความกระตือรือร้น  ในการท างานอยู่เสมอ 
- มีความขยัน อดทน ในการท างาน 
 
 



๒๓๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

แก้ไขความขัดแย้ง มีทักษะทางสังคม 
ในการท างาน 

 สมรรถนะเฉพาะ  
     1.ท างานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานที่
แปลกใหม่หรือต่อยอดจากของเดิมด้วยตนเองหรือ
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนและผู้อ่ืนเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต และ
มีทักษะทางสังคมในการท างาน 

 

 
      การท างานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานที่แปลกใหม่หรือต่อยอดจาก
ของเดิมด้วยตนเองหรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนและผู้อ่ืนเหมาะสกับวัย 
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต และมีทักษะทางสังคมใน
การท างาน 

 

สมรรถนะหลัก 
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 
 1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง  
 2. การคิดวางแผนในการท างาน 
 3. การสื่อสารในด้านการท างาน 
 4. การท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี 
 5. การเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ 
 6. การอยู่ร่วมกับบุคคลหมู่มาก ที่ต้องอาศัยความรักและ อาศัยสิ่งแวดล้อม
รอบตัวการด ารงชีวิต 
 



๒๓๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี 

       นักเรียนสามารถท างานอย่างเป็นระบบ   และสร้างชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาต่อ
ยอดจากเดิม    น าความรู้มาประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างานโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นหลัก ลงมือท าตามแผนการท างานที่วางไว้โดยใช้ทรพยากร พลังงาน
เทคโนโลยีอย่างพอเพียงและรู้คุณค่า สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ช่วงชั้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 



๒๓๗ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือ
สถานการณ์จ าลอง หาวิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายที่เป็นไปได้ 
แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเหตุและผลด้วย
ข้อความหรือแผนภาพ อธิบาย
เหตุผลของการตัดสินใจหรือการลง
ข้อสรุป มีความพยายามและ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาอย่าง
อย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ 

ความรู้ 
1. การหาเหตุผลเชิงตรรกะ 
2. การแก้ปัญหา 

1. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา  
2. การอธิบาย การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา อย่างง่าย 

ทักษะ 
1. ดู   
2. วิเคราะห์ 

1. ดูการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา  
2. วิเคราะห์อธิบาย การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา อย่างง่าย 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
 - รู้จักกาลเทศะ 
 - ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และมุ่งม่ันใน
การแก้ปัญหา  
1.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา 
ตรวจหาข้อผิดพลาด 
และปรับปรุงโปรแกรม 

1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา  
2. ออกแบบเพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุงโปรแกรม 



๒๓๘ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง  
2. การคิด อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
3. การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการท างาน 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การท างาน การคาดการณ์

ผลลัพธ์ จากปัญหา อย่างง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๙ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

    2.วิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ 
ว า ง แ ผ น  ออก แ บ บ แ ล ะ เ ขี ย น
โ ป รแกรม เ พ่ื อแก้ ปั ญห าอย่ า ง
สร้างสรรค์ ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม เรียนรู้จากความผิดพลาด 
สะท้ อนการท า งานของตน เอง 
ร่วมกันท างานเป็นทีมเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 

ความรู้ 
1.การวิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ วางแผน 
2.การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1. การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ของสถานการณ์ และการวางแผน 
2. การออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไข 

ทักษะ 
1.ทดลอง 
2.ปฏิบัต ิ
 

1. ดูเหตุผลในการแก้ปัญหา ของสถานการณ ์และการวางแผน 
2. ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรู้จากความผิดพลาด สะท้อนการ
ท างานของตนเอง  

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
 - รู้จักกาลเทศะ 
 - ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.  การแก้ปัญหา ของสถานการณ์ และการวางแผน 
2.  การสะท้อนการท างานของตนเอง ร่วมกัน 
 

 
1. ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ของสถานการณ์ ทดลองการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหา 
2. เรียนรู้จักการผิดพลาด 
 



๒๔๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. วิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ วางแผน ออกแบบและเขียนโปรแกรม 
2. ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
3. ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรู้จากความผิดพลาด 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
วิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ วางแผน ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรู้จากความผิดพลาด 
สะท้อนการท างานของตนเอง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

    3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการ จัดเก็บ  
จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลและลงข้อสรุป   เ พ่ือการ
แก้ปัญหาหรือตัดสินใจ  น าเสนอ
ข้อมูลโดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่
เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่าและ
ข้อจ ากัดของข้อมูล 

ความรู้ 
1. การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  
2. การประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการบันทึกข้อมูล  
2. ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล 

ทักษะ 
1. ทดลอง 
2. ปฏิบัต ิ

1. ดูการน าเสนอข้อมูล 
2. เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่าและข้อจ ากัดของข้อมูล 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
 - รู้จักกาลเทศะ 
 - ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. การรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการ 
2. การเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ตระหนักถึง
คุณค่าและข้อจ ากัดของข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป  
2. การแก้ปัญหาหรือ การตัดสินใจ 



๒๔๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้อง
กับวิธีการ จัดเก็บ  
2. จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้อง
วิธีการ จัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลลงข้อสรุปการแก้ปัญหาหรือ
ตัดสินใจ น าเสนอข้อมูลใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่าข้อจ ากัด

ของข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

   4. ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อสื่อสาร เ พ่ือ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
รับ ฟัง   อ่าน เรื่ อง  หรื อดูภาพที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างมีสติ 
จับประเด็นส าคัญทั้งเชิงบวกและลบ 
ไม่ตัดสินผู้ อ่ืนโดยใช้อคติประเมิน
ความน่ า เชื่ อถือของข้ อมู ล และ
แหล่งข้อมูล เคารพในความคิดเห็น 
ที่ ห ล ากหล าย  มี ม า ร ย าทและ
จริยธรรมในการสื่อสาร และปกป้อง
ตนเองจากการระรานทางไซเบอร์  
รักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทาง
ดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

ความรู้ 
- การทดลอง 
- การปฏิบัติ 

1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล 
2. การเชื่อถือข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ทักษะ 
1.  ทดลอง 
2.  ปฏิบัติ 

1. การค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร เพ่ือท างาน 
2. รักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

เจตคต ิ
-  กล้าแสดงออก 
-  มารยาท 
 - รู้จักกาลเทศะ 
 - ถูกต้องเหมาะสม 

- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
- มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
- รู้จักกาลเทศะในการพูด 
- สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล 
2. ติดต่อสื่อสาร เพ่ือท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ รับฟัง  

 

1.  ค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร เพ่ือท างาน 
2.  จับประเด็นส าคัญทั้งเชิงบวกและลบ 
3. ปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. ประสิทธิภาพ รับฟัง  
อ่านเรื่อง หรือดูภาพที่เก่ียวข้องในสถานการณ์อย่างมีสติ จับประเด็นส าคัญทั้งเชิง
บวกและลบ 



๒๔๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

2. ไม่ตัดสินผู้อ่ืนโดยใช้อคติประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
เคารพในความคิดเห็น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

หาข้อมูล ติดต่อสื่อสารท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟัง  
อ่านเรื่องดูภาพที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างมีสติ จับประเด็นส าคัญทั้งเชิงบวก
และลบ ไม่ตัดสินที่หลากหลาย มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร และปกป้อง
ตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ รักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัลอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

5. พัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และน าไปใช้จริง โดย
ร่วมกันท างานเป็นทีมในการ
วิเคราะห์และรวบรวมปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ระบุปัญหา 
วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้
เทคโนโลยี โดยตอบสนองความ
ต้องการหรือสภาพปัญหาในบริบท
ได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบผลและ
ปรับปรุงแก้ไข สะท้อนผลที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่นหรือผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

ความรู้ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ ไม่เหมาะสม 

 1.การพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 2. ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา  

ทักษะ 
1. ทดลอง 
2. ปฏิบัต ิ

1. ท างานเป็นทีมในการวิเคราะห์ 
2. เลือกใช้เทคโนโลยี โดยตอบสนอ 

เจตคติ  
1. กล้าแสดงออก 
2.  มารยาท 

1. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า 
2. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
3. รู้จักกาลเทศะในการพูด 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.  พัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
น าไปใช้จริง 
2.  จับประเด็นส าคัญทั้งเชิงบวกและลบ 

 
1. ท างานเป็นทีมในการวิเคราะห์รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
2. ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยี 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 

1. ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยี 
2. ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ไข 



๒๔๖ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
องค์ประกอบของผลลัพธ์                       

การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

พัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และน าไปใช้จริง โดยร่วมกันท างาน
เป็นทีมในการวิเคราะห์รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ระบุปัญหา 
วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการหรือสภาพปัญหาใน
บริบทได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ไข  
สะท้อนผลที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



๒๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

ช่วงชั้นที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑         เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 

 เรียนรู้หลักการอ่านออกเสียงค า  วิธีการค้นหาความหมายของค า  หลักการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 
เรื่องสั้น  และหลักการวิเคราะห์จับใจความ  หลักการฟัง ดู  และแสดงความคิดเห็นนิทานสั้นๆข่าวสาร บทเพลงสั้นๆ
หลักการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่องสั้น  และหลักการวิเคราะห์จับใจความ  หลักการเขียนสื่อสาร  หลักการ
เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากงานเขียน เรื่องสั้นง่ายๆได้เหมาะสมกับวัย  หลักการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการจากกประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน หรือเรื่องที่จินตนาการขึ้น  เขียนจากหัวข้อที่ก าหนด ให้ได้ และ
สอดแทรกข้อคิด คติสอนใจให้แก่ผู้อ่าน  หลักการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในชีวิตประจ าวัน   วิธีการแยะประเภท
ของภาษาพูดและภาษาเขียน หลักการเขียนสะกดค า หลักการแต่งประโยค กลวิธีการอ่านออกเขียนได้หลักการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง การสื่อสารโดยการถ่ายทอดความคิดเห็น   หลักการพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกและ
ข้อเท็จจริงในชีวิตประจ าวัน  หลักการพูดที่ถูกต้อง ความรู้ในด้านการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย และการเคารพความ
คิดเห็นที่หลากหลายของผู้อื่น 

การอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด หลักการการใช้ภาษา และการน าไปภาษาไทยไปใช้ให้ถูกต้อง  ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็น
พ้ืนฐานการอ่าน เขียน ภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้รายวิชาอ่ืนๆ เป็นวิชาที่เป็นหลัก ส่งผล
ต่อการเรียนรายวิชาอ่ืนๆต่อไป   

นักเรียนเกิดความรู้  มีทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด  รักการอ่าน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีเจตคติที่ดี ตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาไทย  การน าไปใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนเกิดสมรรถนะในผู้เรียนในวิชาภาษาไทย  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
ป.1 ท.๑  
ป.1 ท.2 
ป.1 ท.3  
ป.1 ท.4  
ป.1 ท.5 
ป.1 ท.6  
ป.1 ท.7  
ป.1 ท.8 
ป.1 ท.9  

จ านวน    9   ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 



๒๔๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร ์

ช่วงชั้นที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑         เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง 
บอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด การอานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและ

ตัวเลขไทยแสดงจ านวน การนับเพ่ิมทีละ ๑ และทีละ ๒ การนับลดทีละ ๑ หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก การ
เขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนและการใช เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงล าดับ
จ านวนไมเกินหาจ านวน การบวกที่ไมมีการทด การลบที่ไมมีการกระจาย การบวกลบระคน โจทยปญหา การ
เปรียบเทียบและการวัดความยาวการชั่งการตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน ชวงเวลา ในแตละวัน (กลางวัน 
กลางคืน เชา สายเที่ยง บายเย็น) จ านวนวันและชื่อวันในสัปดาห การจ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูป
วงรี วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด      

จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูปหนึ่งรูปแทนหนึ่งหน่วยแบบรูปของจ านวน
ที่เพ่ิมข้ึนทีละ ๑ และทีละ ๒ แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ ๑ แบบรูปของรูป ที่มีรูปรางขนาด หรือสีที่สัมพันธกันอย
างใดอยางหนึ่ง 

การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแกปญหาการใหเหตุผลการสื่อความหมายทางคณิต
ศาสตร และน าประสบการณดานความรูความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน
ชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถท างานอยาง  เปนระบบ
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการ
หลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.1 ค.๑  
ป.1 ค.2 
ป.1 ค.3  
ป.1 ค.4  
ป.1 ค.5 
ป.1 ค.6  
ป.1 ค.9 
ป.1 ค.10  
ป.1 ค.11 
ป.1 ค.12 

จ านวน 10 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 



๒๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ช่วงชั้นที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑         เวลาเรียน 120 ชั่วโมง 
 

เรียนรู้หลักการอ่านออกเสียงระบุตัวอักษรและสะกดค าง่าย ๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่สั่ง บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอ
และให้ข้อมูลง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและท าท่าประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอก
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ฟังพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัวเห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆที่ฟัง โดยใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด 
ถามตอบ และสนทนาโต้ตอบ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดภาวะการเป็น 
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีวาทศิลป์และมารยาทในการพูด กล้า 
แสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
ป.1 ท.๑  
ป.1 ท.2 
ป.1 ท.3  
ป.1 ท.4  
ป.1 ท.๘ 

จ านวน    ๕   ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 



๒๕๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร ์
และระบบธรรมชาติ 

ช่วงชั้นที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕๔ 

 

ค าอธิบายวิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี1        เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

การวิเคราะห์การใช้ดินและน้ า การประยุกต์ใช้ดินและน้ าและดินและน้ าของตนเองการปฏิบัติการใช้ดินและ
น้ าให้เป็นประโยชน์และการใช้น้ ากิจวัตรต่าง ๆ ร่วมกันตัดสินใจและปฎิบัติตามที่ได้รับมอบมาย เลือกการใช้เครื่องมือ
อย่างง่ายด่ายลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและวัฏจักรของพืชและสัตว์อาการ     

 น้ าและดินและสิ่งเจือปนเปื้อนผลกระทบที่เกิดข้ึนกับตนเองสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีแวดล้อมจากหลักฐานที่รวบรวม
ได้ รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมข้อมูล 

แสดงความตระหนัก โดยน าเสนอแนวทาง การลดปัญหาสิ่งเจือปนเปื้อนในดิน น้ า และอากาศ ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเอง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเกิดสมรรถนะในผู้เรียนในวิชาวิทยาสตร์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.1 ว.1 
ป.1 ว.3 
ป.1 ว.4 
ป.1 ว.5 

จ านวน  4  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 

1.การจัดการตนเอง 
2.การคิดขั้นสูง 
3.การสื่อสาร 
4.การรวมพลังท างานเป็นทีม 
5.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6.การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่วงชั้นที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑         เวลาเรียน   ๔๐  ชั่วโมง 

    ศึกษาลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกและภายในช่องปาก วิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก เช่น  
หู  คอ  จมูก  ฯลฯ  และอวัยวะในช่องปาก ( ปาก,ลิ้น,ฟัน,เหงือก )   สมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพันต่อกัน  
สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง  คือ จุดเด่น  และจุดด้อยของตนเอง ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงในด้าน ร่างกาย, อารมณ์,  ลักษณะนิสัย             

การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเข้าใจ ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ และ
ปฏิบัติตนตามค าแนะน าและรู้อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง   ปวดศีรษะ, ตัวร้อน,      มีน้ ามูก,ปวดท้อง,ผื่นคัน       
( หนังศีรษะ  ผิวหนัง )  ฟกช้ า ฯลฯ   การปฏิบัติตนตามค าแนะน าเม่ือมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง   สิ่งที่ท าให้
เกิดอันตรายที่บ้านโรงเรียนและการป้องกัน  สาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น  การขอความช่วยเหลือ
จากผู้อ่ืนเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน  หลักการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออกก าลังกาย เล่นเกมเบ็ดเตล็ด การเล่นเกม ตามค าแนะน า  ตามกฎกติกาข้อตกลงใน
การเล่น 

ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  ใช้กระบวนการเสาะหาความรู้  การ
ส ารวจข้อมูล  การปฏิบัติ  การแสดง การบอก ระบุ  การจัดกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางกายการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ  มีทักษะการคิด     เห็นคุณค่า ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน    มีทักษะชีวิตที่ดี  ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และรักษาความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่มรักความเป็นไทยมีน้ าใจนักกีฬามี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.1 พ.๑  
ป.1 พ.2 
ป.1 พ.5 
ป.1 พ.๘  

จ านวน    ๔   ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
 



๒๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา 

ช่วงชั้นที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๕๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑         เวลาเรียน  120 ชั่วโมง 

       การจัดการอารมณ์ของตนเอง  รู้จักประวัติของพระรัตนตรัยในศาสนาที่ตนนับถือ  รวมทั้งเรียนรู้หลักค า
สอนเบญจศีล   เบญจธรรม  ของศาสนาพุทธ สามารถน าค าสอนที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน   ด าเนินชีวิต
อย่างมีสติและมีปัญญา ที่ก่อให้เกิดความสุขในชีวิตพูดสื่อสารด้วยค าสุภาพ  ไพเราะ  การท าความเคารพที่เหมาะสม
กับวัย  รู้จักกาลเทศะ  ในการพูดคุยสื่อสารกับพ่อ แม่ ครู หรือผู้ใหญ่ มีความรัก ความเคารพกันในครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน   รู้จักคุณค่าและประโยชน์จากธรรมชาติ สามารถร่วมกันรักษาไว้ให้อยู่ในสังคมไปตลอด  และสามารถรู้
หลักการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน 

 แก้ปัญหาเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัว   การแยกแยะความจ าเป็นในการใช้จ่ายต่างๆในครอบครัว และการ
วางแผน รายรับ รายจ่าย รวมทั้งวิธีการออมเงิน ที่เหมาะสมกับวัยรวมถึงการแสดงความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวใช้ของใช้ส่วนรวม และทรัพยากรในการท างาน และการใช้ของใช้ส่วนตัวในการท ากิจกรรม  และการท า
กิจวัตรประจ าวัน  อย่างประหยัด  คุ้มค่า  และพอเพียงปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และยอมรับข้อตกลง 
กฎ กติกาที่สร้างร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกระบวนการถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองต่อเพ่ือนในชั้นเรียน  
การตัดสินใจแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆโดยมีความเสียสละ  เข้าร่วมกิจกรรม  ตามประเพณีและ
วัฒนธรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ  สวดมนต์ การนั่งสมาธิ  ร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์   ใช้เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ อย่างถูกต้อง 
 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการท างาน/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ มีความ
เสียสละและมีความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรมในโรงเรียน ชุมชน และสังคม  ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้และ
สามารถน าใช้จริงในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
ป.1 ส.๑  
ป.1 ส.2 
ป.1 ส.3  
ป.1 ส.4  
ป.1 ส.7  
ป.1 ส.9  
ป.1 ส.10 
ป.1 ส.11 

จ านวน    8   ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 



๒๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาศิลปะ 

ช่วงชั้นที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑         เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 

 เรียนรู้การบอกรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นการแสดง
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมรอบตัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ การทดลองใช้สีสร้างงาน

ทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิคง่าย ๆ  การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติเป็นงานทัศนศิลป์ตามความรู้สึกของตนเอง การ

สื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของบทเพลงหรือเสียงดนตรีที่ได้ฟัง การบอกองค์ประกอบทางดนตรี   การรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ 
สามารถก่อก าเนิดเสียง ที่แตกต่างกันและเหมือนกันซึ่งมาจากเสียงจากธรรมชาติและเสียงที่มาจากเครื่องดนตรี การ
บอกรูปแบบการเกิดเสียงแบบต่าง ๆ การเล่นเครื่องดนตรีไทย สากลหรือท้องถิ่นเหมาะสมกับช่วงวัย บอกสิ่งที่ตนเอง
ชอบ จากการดู หรือร่วมการแสดง การเป็นผู้ชมที่ดี การเลียนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือเลียนแบบท่าทางสิ่งต่าง 
ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ การใช้ภาษาท่าง่าย ๆ ในการสื่อความหมายแทนค าพูด ที่สะท้อนอารมณ์ของ
ตนเอง โดยใช้ในการละเล่นพ้ืนบ้าน นาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์ประเพ่ือนบ้านที่เหมาะสมกับวัย การบอกเล่านาฏศิลป์
ในท้องถิ่นที่ตนเองชื่นชอบ การรู้สิ่งที่ตนเองชอบแล้วแสดงออกทางความรู้สึก ความคิด ความประทับใจ การน าเสนอ
ผลงานศิลปะด้วยความมั่นใจ แล้วแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเองและผู้อ่ืนหรืองานที่ท าร่วมกับเพ่ือน
อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และน ามาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ การ
บอกภาพ เพลง การฟ้อนร าที่เกี่ยวข้องกับวันส าคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือใช้ร่วมงาน  จะท าให้
นักเรียนมีพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้ต่อไป 

การอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด หลักการการใช้ภาษา และการน าไปภาษาไทยไปใช้ให้ถูกต้อง  ซึ่งทักษะเหล่ านี้เป็น
พ้ืนฐานการอ่าน เขียน ภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้รายวิชาอ่ืนๆ เป็นวิชาที่เป็นหลัก ส่งผล
ต่อการเรียนรายวิชาอ่ืนๆต่อไป   

นักเรียนเกิดความรู้  มีทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด  รักการอ่าน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีเจตคติที่ดี ตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาไทย  การน าไปใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนเกิดสมรรถนะในผู้เรียนในวิชาภาษาไทย  
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.1 ท.๑  
ป.1 ท.2 
ป.1 ท.3  
ป.1 ท.4  
ป.1 ท.5 
ป.1 ท.6  
ป.1 ท.7  

จ านวน    7   ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  



๒๖๑ 

 

๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

ช่วงชั้นที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                เวลาเรียน  160  ชั่วโมง 
       

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง อ่านจับใจความจากสื่อ
ต่าง ๆ ตามเวลาที่ก าหนด แล้วสามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์
โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ
อย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนค าขวัญและค าแนะน า โดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ เขียน
จดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่องตามจินตนาการ และ
มีมารยาทในการเขียน จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจ าวัน จับใจความของเรื่องที่ฟัง
และดูจากสื่อต่าง ๆ แล้วพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึก ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนาและมีมารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของ
ค า ระบุชนิดและหน้าที่ของค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ในประโยค แต่งประโยค ๒ ส่วน และ
ประโยค ๓ ส่วนได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งกลอนสี่และค าขวัญ บอกความหมายของค าพังเพยและสุภาษิตและ
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ินได้ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม อธิบายข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพ้ืนบ้านและท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนประมวลค า แต่งประโยค เขียนข้อความ และสร้างสรรค์ผลงานหลากหลาย
รูปแบบ ฝึกให้สังเกตค า ประโยค และข้อความ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือฝึกทักษะ
การใช้ภาษา และการเรียนรู้ด้วยเกม เพ่ือฝึกการท างานกลุ่มแบบรวมพลัง สร้างภาวะผู้น า การวางแผน และพัฒนา
กระบวนการคิด ส่งเสริมความรู้ด้านสารสนเทศ ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี และดิจิตัล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.4  ท.1 
ป.4  ท.2 
ป.4  ท.3 
ป.4  ท.4 
ป.4  ท.5 
ป.4  ท.6 
ป.4  ท.7 
ป.4  ท.8 
ป.4  ท.9 
ป.4  ท.10 
ป.4  ท.11 
 



๒๖๔ 

 

 
จ านวน  5  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร ์

ช่วงชั้นที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปี  4                  เวลาเรียน   160 ชั่วโมง 

         การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ หลักและค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลักของจ านวนนับและการใช้  เพ่ือยึดต าแหน่งของหลักการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การ
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ ความหมาย การเขียนและการอ่านเศษส่วน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ความหมาย   การเขียนและการอ่านทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 
         การบวก การลบ การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนมากกว่าสี่หลัก การคูณจ านวนมากกว่าหนึ่งหลักกับจ านวน
มากกว่าสองหลัก  การหารที่ตัวหารไม่เกินสามหลัก การบวก ลบ คูณ หารระคน การเฉลี่ย โจทย์ปัญหาของจ านวนนับ 
การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง 
ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา  การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การบอกเวลาเป็น
นาฬิกากับนาที  การเขียนบอกเวลาโดยใช้  จุดและการอ่าน การบอกระยะเวลา การคาดคะเนความยาว น้ าหนักและ
ปริมาตรหรือ ความจุ  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  ปริมาตร  ความจุ เงินและเวลา  การเขียนบันทึก
รายรับ รายจ่าย การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา การอ่านตารางเวลา ส่วนประกอบ
ของมุม  การเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนมุม  ชนิดของมุม  เส้นขนานและสัญลักษณ์ 
แสดงการขนาน  ส่วนประกอบของรูปวงกลม  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปที่มีแกน
สมมาตร  การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่ากัน แบบรูปของรูป
เรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง และ
ตาราง การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยปฏิบัติจริงทดลอง สรุป รายงาน  

พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความ หมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการ
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.4  ค.1 
ป.4  ค.2 
ป.4  ค.5 
ป.4  ค.7 
ป.4  ค.8 

จ านวน   5   ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  



๒๖๗ 

 

๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ช่วงชั้นที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔          เวลาเรียน  ๘๐   ชั่วโมง 

 เรียนรู้หลักการใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน าง่าย ๆ  ค าศัพท์พ้ืนฐาน กลุ่มค า  ประโยค  ข้อความง่าย ๆ  บท
พูดเข้าจังหวะ  ภาพ  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย  บทสนทนา  นิทานง่าย ๆ ค าขออนุญาต  ความคิดเห็น ความต้องการ
ของตนเอง  การขอความช่วยเหลือ  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  และครอบครัว  ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว  เทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร  ค า กลุ่มค า  ประโยคของเจ้าของภาษาและภาษาไทย  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลและ
งานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย  ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 โดยใช้ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา  ใช้ภาษาในการสื่อสาร  ตอบค าถาม  
แสดงความคิดเห็น  และรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นและค้นคว้าจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  รวมถึงให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  ตามมารยาทสังคมและมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 
ป.4 อ.๑  
ป.4 อ.2 
ป.4 อ.3  
ป.4 อ.4  
ป.4 อ.5 
ป.4 อ.6  
ป.4 อ.7  
ป.4 อ.8 

 
จ านวน    ๘  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
 

 



๒๗๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร ์

และระบบธรรมชาติ 

ช่วงชั้นที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๑ 

 

ค าอธิบายวิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                            เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

     การวิเคราะห์และระบุลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี ลักษณะที่พบสารในชีวิตประจ าวัน การควา
สัมพันธ์ระหว่างการย่อยอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย รวมกันท างานเป็นทีม 
รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการท างาน โดยอาศัยและการแลกเปลี่ยนสถานะของสารที่รวบรวมได้ 

 วิเคราะห์แบบจ าลองวัฏจักรน้ าร่วมกับข้อมูลปริมาณบนโลกเพ่ือเปรียบเทียบน้ าจืดที่มนุษย์น ามาใช้ ทั้งหมด
โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือดิจิทัล ในการน าเสนอข้อมูลอย่างเหมาะ  

 น าเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยน ล าดับสาเหตุของปัญหาและร่วมการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเกิดสมรรถนะในผู้เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.4 ว.1 
ป.4 ว.3 
ป.4 ว.4 
ป.4 ว.5 

จ านวน  4  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 

1.การจัดการตนเอง 
2.การคิดขั้นสูง 
3.การสื่อสาร 
4.การรวมพลังท างานเป็นทีม 
5.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6.การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่วงชั้นที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4           เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

 
 การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ และถูกสุขอนามัย  เลือกรับประทานอาหารครบ 5  หมู่ และ
กิจวัตรประจ าวัน เช่น  การขับถ่าย การเคลื่อนไหวร่างกาย  การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา  การอ่านข้อมูลบนฉลาก
ยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆศึกษาเรื่อง เพศตามช่วงวัย การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไม่แสดง
พฤติกรรมคุกคามทางเพศผู้อ่ืนทั้งกายและวาจา ด้วยความเข้าใจในผลเสียหรืออันตรายที่เกิดจาพฤติกรรมเสี่ยง  วิธีการ
รู้เท่าทันความรุนแรงจากโลกออนไลน์ที่ส่งผลท าให้เกิดผลเสีย  ค านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน  หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่เสี่ยงจากสารเสพติด  เช่น บุหรี่ ยาเสพติด เป็นต้น เรียนรู้โทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ  การเอาตัวรอด
จากภัยของยาเสพติด  ป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ   อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน   การขอความช่วยเหลือจาก
ครู หรือผู้ใหญ่เพ่ือขอความช่วยเหลือ  ใช้ยาที่หมอแนะน าอย่างถูกต้อง เรียนรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพท่ีดีต่อตนเองและครอบครัว 

  เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน  แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ พูดสิ่งที่
ดี สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  สื่อสารด้วยความใส่ใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ที่ควรกระท า ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น 
แสดงความรู้สึกค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการท างาน มีมารยาทใน
การฟัง ดู และพูด ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้เรื่องภัยยาเสพติด และอันตรายที่เกิดขึ้นต่างๆ 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.1 พ.๑  
ป.1 พ.2 
ป.1 พ.3  
ป.1 พ.4  
ป.1 พ.5 
ป.1 พ.6  
ป.1 พ.7  
ป.1 พ.8 

จ านวน    8   ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 



๒๗๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา 

ช่วงชั้นที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔         เวลาเรียน 120 ชั่วโมง 

 เรียนรู้หลักการจัดการตนเอง พระคุณพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑0 การปฏิบัติตามค าสอนใน
ศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ การสื่อสาร การเคารพบุพการี การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน การแก้ปัญหา การวางแผน หลักการออมเงิน การท ากิจวัตรประจ าวัน การใช้ทรัพยากร ประวัติความ
เป็นมาของประเทศไทย วัฒนธรรมไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน การสื่อสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
หน้าที่พลเมืองที่ด ีและการเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้อ่ืน 

การอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด หลักการการสื่อสาร เพราะวิชาสังคมศึกษาสามารถเป็นแนวทางในการน าไป
ประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนเกิดความรู้  มีทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด  รักการอ่าน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีเจตคติที่ดี ตระหนักถึง
ความส าคัญของรายวิชาสังคมศึกษา การน าไปใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเกิดสมรรถนะในผู้เรียนในวิชาสังคมศึกษา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.๔ ส.๑  
ป.๔ ส.2 
ป.๔ ส.3  
ป.๔ ส.4  
ป.๔ ส.5 
ป.4 ส.6  
ป.4 ส.8 

จ านวน   7   ผลลัพธ์การเรยีนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 
 ๑. การจัดการตนเอง  

๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 
 

 



๒๗๖ 

 

 

 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาศิลปะ 

ช่วงชั้นที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4         เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

ทัศนศิลป์ 
 ศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ถ่ายทอด

ความคิดความรู้สึก ความประทับใจผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืนการอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสี
วรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์เหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่นจ าแนก
ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้นสีรูปร่างรูปทรงพ้ืนผิวและพ้ืนที่ว่างฝึก
ทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพงานวาดภาพระบายสีบรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น
เรื่องการจัดระยะความลึกน้ าหนักแสงเงาในภาพและงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆและศิลปะในท้องถิ่นวาด
ภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ายทอดความรู้สึก    และจินตนาการเลือกใช้วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

โดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม บอกความรู้สึกในการรับรู้ความงามและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ น าเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ม อภิปราย เปรียบเทียบผลงาน 
เพ่ือน าความรู้และวิธีการทางทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จ าแนกรวมทั้งระบุ อภิปรายงานทัศนศิลป์ที่มาจาก
วัฒนธรรมในท้องถิ่น สืบทอดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ดนตรี 
ศึกษาโครงสร้างของบทเพลง ความหมาย จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรี ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้นลง

ง่ายๆ ของท านอง  รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การสืบ
ทอดงานทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น การอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 โดยอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง  บอก
ความหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โครงสร้างโน้ตเพลงไทย ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ระบุ
ว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราวบอกแหล่งที่มา  และความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยเพลงในท้องถิ่นและดนตรีใน
ท้องถิ่นความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรีที่สะท้อนในดนตรีเพลงท้องถิ่นและโอกาสในการบรรเลง
ดนตรีเพื่อน าความรู้และหลักการทางดนตรีไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นาฏศิลป์ 
 ศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมาย อารมณ์ หลักและวิธีการปฏิบัติ 

การเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ ร าวงมาตรฐานระบ าเล่าสิ่งที่ชื่น
ชอบในการแสดงโดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละครอธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือ
ชุดการแสดงอย่างง่ายๆ ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ถ่ายทอดเรื่องราวอธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  

โดยใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่ายๆในการถ่ายทอดเรื่องราว ประดิษฐ์ท่าทางหรือท่า
ร าประกอบจังหวะพ้ืนเมืองชุดการแสดงอย่างง่ายๆเช่นการแสดงลิเกฮูลูเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดง
ที่มาจากวัฒนธรรมอื่นเพ่ือสืบทอดการแสดง นาฏศิลป์  และตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ บ่งบอกถึง
ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.4 ศ.๑  



๒๗๘ 

 

ป.4 ศ.2 
ป.4 ศ.3  
ป.4 ศ.4  
ป.4 ศ.6  
ป.4 ศ.7 

จ านวน  6  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาการจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบอาหาร 

ช่วงชั้นที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาการจัดการในครัวเรือนและการประกอบอาหาร 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
 หลักการดูแลรักษาบ้านของตนเองให้น่าอยู่ และสะอาดอย่างสม่ าเสมอ   หลักการวางแผนลงมือท างานอย่าง
เป็นระบบโดยค านึงถึงเหตุและผลของวิธีการท างานแบบต่าง ๆ   ใช้ทรัพยากร  พลังงานและเทคโนโลยี อย่างรู้คุณค่า 
พอเพียง เหมาะสมกับวัย    ท างานอย่างเป็นระบบ สร้างชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาต่อยอดจากเดิม ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ท างานโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ลงมือท าตามแผนการท างานที่วางไว้โดยใช้ทรพยากร พลังงานเทคโนโลยี
อย่างพอเพียงและรู้คุณค่า 
 นักเรียนสามารถท างานอย่างเป็นระบบ   และสร้างชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาต่อยอดจากเดิม    น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างานโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ลงมือท าตามแผนการท างานที่วางไว้โดยใช้ทรพ
ยากร พลังงานเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและรู้คุณค่า สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 มีความขยัน  กระตือรือร้น ซื่อสัตย์  มีความมุ่นมั่น รับผิดชอบ ในการท างานให้ประสบความส าเร็จไปด้วยดี  
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.4 คร.๑  
ป.4 คร.2 

จ านวน    2   ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
สมรรถนะหลัก 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดขั้นสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังท างานเป็นทีม  
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีดิจทิัล 

ช่วงชั้นที่ 2 
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ค าอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4           เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

            ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือสถานการณ์จ าลอง หาวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายที่เป็นไปได้ แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลด้วยข้อความหรือแผนภาพ 
อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจหรือการลงข้อสรุป มีความพยายามและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาอย่างอย่างมุ่งมั่น
ไม่ย่อท้อ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการ จัดเก็บ   

            จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป เพ่ือการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ น าเสนอข้อมูลโดย
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่าและข้อจ ากัดของข้อมูล พัฒนาชิ้นงานเพ่ือแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และน าไปใช้จริง โดยร่วมกันท างานเป็นทีมในการวิเคราะห์และรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยี การทดลอง การปฏิบัติ  

            การน าไปใช้ที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับวัย และเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้อื่น ส่งผลต่อการเรียนวิชา
อ่ืนๆ อีกต่อไป  โดยตอบสนองความต้องการหรือสภาพปัญหาในบริบทได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ไข 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเกิดสมรรถนะในผู้เรียนในวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

ป.4 ด.1 
ป.4 ด.3 
ป.4 ด.5  

จ านวน 3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
1.การจัดการตนเอง 
2.การคิดขั้นสูง 
3.การสื่อสาร 
4.การรวมพลังท างานเป็นทีม 
5.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6.การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ตอนที่ 3 
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

 
 

 การบริหารการใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรของ
สถานศึกษาฐานสมรรถนะ   

1. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
 1)แนวคิดการบริหารจัดการการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา  กระบวนการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยการวางแผน จัดท า ติดตาม และประเมินผล  เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ เพ่ือวางแผนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ฐานสมรรถนะ  และประเมินผลสู่การพัฒนาหลักสูตร 
  1.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา   และพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ
ใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา 
  1.3 น าหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะมาใช้ในสถานศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
หลักสูตรฐานสมรรถนะภายใต้บริบทของสถานศึกษา   
 1.4 ประเมินผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  จากผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการใช้
หลักสูตรในการจัดการเรียนและการสอน 
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 1.5 การวิเคราะห์ผลการประเมินการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  เพื่อน าไปพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผู้เรียน  และบริบทของสถานศึกษามากขึ้น   ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการเรี ยนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

2. เป้าหมาย/จุดเน้นด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
 การด าเนนิการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสมรรถนะ ได้ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือ
จุดเน้นด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ตาราง 3.1 เป้าหมายหรือจุดเน้นด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

เป้าหมาย/จุดเน้น เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีหลักสูตรฐาน
สมรรถนะของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 

น าหลักสูตรฐานสมรรถนะไป
บูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ทั้ง 7 และ 9  กลุ่ม
สาระ 

น าหลักสูตรฐานสมรรถนะไป
บูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดย
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และธรรมชาติของผู้เรียน 

ครูผู้สอน  จัดการเรียนรู้โดย
บูรณาการหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เข้ากับรายวิชาที่สอน
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะตาม
โครงสร้างรายวิชา 

ครูผู้สอน ร้อยละ 100  จัดการ
เรียนรู้โดยบูรณาการหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เข้ากับรายวิชาที่
สอนเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
สมรรถนะตามโครงสร้างรายวิชา 

ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เข้ากับรายวิชาที่สอน
เพ่ือเป็นไปตามเป้าหมายอย่าง
เต็มศักยภาพ 

ผู้เรียนเกิดสมรรถนะจากการ
เรียนรู้    ตามเป้าหมายของ
หลักสูตรฐานสมรรถนะของ
โรงเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่เกิดจากการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

สามารถน าสมรรถนะที่เกิดจาก
การเรียนรู้ มาสร้างชิ้นงาน และ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
3. กลยทุธ์ด้านการบริหารจัดการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
 1.สร้างองค์ความรู้  เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยกระบวนการ PLC ให้กับผู้บริหาร และคณะครูใน
โรงเรียน 
 2. วางแผน ตั้งเป้าหมายหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนา
ผู้เรียน 
 3.น าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้กับผู้เรียน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และบริบทของโรงเรียน โดยเน้นทักษะ
อาชีพ ความพอเพียง การมีคุณธรรม และรู้ทันเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน  
 4.ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนด้านการใช้หลักสูตร 

ผู้เกี่ยวข้อง งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลลัพธ์ที่ต้องการให้

เกิดขึ้น 
ผู้บริหาร 1.จัดให้มีการศึกษาดูงานเครือข่าย

ผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ ในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 
  

เชิงปริมาณ  
ผู้ บ ริ ห า รมี ค ว าม เ ข้ า ใ จ
เ กี่ ย ว กั บ แ น ว ท า ง ก า ร
บริหารการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ    คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารการใช้หลักสูตรเป็น
อย่างดี 
เชิงเวลา 
1 ปีการศึกษา 

คร ู  1. อบรมพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 สื่อ การประเมินผล เชิงปฏิบัติการ 
การสอน การประเมินผล 
2. ศึกษาดูงานพ้ืนที่น าร่อง
นวัตกรรมการศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ  
 

เชิงปริมาณ  
   ครูร้อยละ  100 
สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะได้ 
เชิงคุณภาพ 
  ครูสามารถจัดการเรียน
การสอน  ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเป็นอย่างดี 
เชิงเวลา 
1 ปีการศึกษา 

นักเรียน ปฐมวัย 
 -ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ฐาน
สมรรถนะ   
 
 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อย
ละ 90 มีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการท านา ด้วยวิถี
ชาวบ้านในชนบท  
เชิงคุณภาพ 
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ประถมศึกษา 
  กิจกรรมบูรณาการฐานสมรรถนะ 

- ทัศนศึกษา 
- กิจกรรมห้องเรียนห้องใหญ่ 
- โครงการศึกษาการเรียนรู้

ด้านอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 

นักเรียนระดับปฐมวัย มี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การท านา ด้วยวิถีชาวบ้าน
ในชนบทได้เป็นอย่างดี  
เชิงเวลา 
1 ปีการศึกษา 
 
เชิงปริมาณ  
นักเรียน  ร้อยละ 90  มี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
อาชีพภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับอาชีพภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นอย่างดี 
เชิงเวลา 
1 ปีการศึกษา 
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ตอนที่ 4 
แนวทางการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 

4.1 แนวทางการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งอยู่บน

หลักการที่ส าคัญว่า การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน สามารถด าเนินการได้ตลอดเวลา ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงและน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นบวกส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์การ
ปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่ก าหนดเป็นการวัดอิงเกณฑ์ ประเมินความก้าวหน้าตามอัตราตนเองเมื่อผู้เ รียน
พร้อม ผู้เรียนได้รับทราบเกณฑ์การประเมินและข้อมูลพัฒนาการของตนเองที่ชัดเจนเพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับในการ
พัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนสามารถเลื่อนระดับการพัฒนาได้ (Advancement) หากแสดงถึงหลักฐาน หรือร่องรอยการ
ปฏิบัติ (Evidence) ที่บ่งบอกความช านาญ (Mastery)ของผู้เรียน หากไม่ผ่านผู้เรียนจะได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีเพ่ือพัฒนาสู่ระดับสมรรถนะข้ันถัดไป 
              การประเมินบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการประเมินเน้นการรวบรวมหลักฐานการเรียนรู้  
เพ่ือให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด าเนินการทั้งการประเมินเพ่ือพัฒนาและการประเมินเพ่ือ
สรุปผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัยและความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนและธรรมชาติของศาสตร์             
การประเมินเพ่ือพัฒนาเป็นจุดเน้นหลักของหลักสูตรฐานสมรรถนะ  และมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยเฉพาะในระหว่างการจัดการเรียนรู้ การประเมินเพ่ือพัฒนาให้ความส าคัญกับสมรรถนะเฉพาะซึ่ง
ครอบคลุมความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ และสมรรถนะหลักซึ่ งเน้นกระบวนการผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย
พิจารณาจากหลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมินเพ่ือพัฒนาควรด าเนินการระหว่างการจัดการเรียนรู้เป็น

ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย 
การประเมิน 

เครื่องมือการ
ประเมิน 

วิธีการประเมิน 

ก่อนการใช่หลักสูตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่
ที่ 1 และ 4 

- คู่มือกรอบหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 
 

 - แบบสังเกต 
- แบบบันทึกการใช้หลักสูตร 

ระหว่างการใช้หลักสูตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่
ที่ 1 และ 4 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- คู่มือกรอบหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 
- คู่มือการนิเทศ 

 - แบบสังเกต 
 - แบบบันทึกการใช้หลักสูตร 

หลังการใช้หลักสูตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่
ที่ 1 และ 4 

- คู่มือการนิเทศ 
 

-แบบบันทึกการใช้หลักสูตร 
-แบบบันทึกคู่มือการนิเทศ 
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ระยะ ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน รวมถึง
ส่งเสริมและชี้แนะการเรียนรู้ในล าดับต่อไปและวางแผนเป้าหมายและเส้นทางการเรียนรู้ในอนาคต ผู้เรียนควรมีส่วน
ร่วมในการประเมินตนเองและเพ่ือนเพ่ือพัฒนาทักษะในการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเพ่ือ
วิเคราะห์การเรียนรู้ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจและก ากับการเรียนรู้ของตนเอง 

การประเมินเพ่ือสรุปผลเป็นการพิจารณาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักเพ่ือท าการตัดสินใจ  
ในหลายลักษณะ ทั้งการตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้น และการจบการศึกษา การประเมินสรุปผลพิจารณา  
หลักฐานการเรียนรู้ เทียบกับเกณฑ์ การประเมินสรุปผลสมรรถนะเฉพาะประเมินผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ 
เมื่อผู้ เรียนพร้อม หรือเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้  ส่วนการประเมินสมรรถนะหลักประเมินเมื่อจบปีการศึกษา  
เพ่ือสะท้อนภาพการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตลอดแนว 
 

4.2 การตัดสินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
การตัดสินผลการเรียน ด าเนินการใน 2 ส่วน ดังนี้ 
       ส่วนที่ 1 ตัดสินผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยก าหนดเป็นระดับผลการเรียนซึ่งสะท้อนถึงความ 
ก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ก าหนดเป็นระบบสัญลักษณ์  ระบบตัวอักษร  หรือค าส าคัญอ่ืนที่สถาน 
ศึกษาก าหนด ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล หรือหลักฐาน ที่เป็นผลจากการเรียนรู้      

ส่วนที่ 2 ตัดสินผลการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน ตามระดับความสามารถที่ส่วนกลางก าหนด 
(ระดับต้น ก าลังพัฒนา สามารถ และเหนือความคาดหวัง) ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล หรือหลักฐานที่เป็นผลจากการ
เรียนรู้ กรณีท่ีสถานศึกษาก าหนดสมรรถนะเพ่ิมเติม ให้สถานศึกษาก าหนดเกณฑ์ระดับความสามารถความสามารถ
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ส่วนกลางก าหนดด้วยในเบื้องต้นมีแนวทางการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียนไว้เป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 

 

รายการ 
แนวทางท่ี 1 แนวทางท่ี 2 แนวทางท่ี 3 แนวทางท่ี 4 

ประเมินเมื่อ
จบชั้นป ี

(ป.1และ 2) 

ประเมินเมื่อจบ
ช่วงชั้น 

(ป.3 ในฐานะ
จบช่วงชั้น) 

ประเมินเมื่อ
จบชั้นป ี

(ป.1และ 2) 

ประเมินเมื่อ
จบช่วงชั้น 

(ป.3 ในฐานะ
จบช่วงชั้น) 

ประเมินเมื่อ
จบชั้นป ี

(ป.1และ 2) 

ประเมินเมื่อ
จบช่วงชั้น 

(ป.3 ในฐานะ
จบช่วงชั้น) 

ประเมินเมื่อ
จบชั้นป ี

(ป.1และ 2) 

ประเมินเมื่อ
จบช่วงชั้น 
(ป.3 ในฐานะ
จบช่วงชั้น) 

สมรรถนะเฉพาะ 
(ในสาระการ

เรียนรู้) 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

สมรรถนะหลัก  
6 ด้าน 

 
 
 
 
 

/ 
ท ากิจกรรม 
ประเมิน 

สมรรถนะ 
รวบยอด 
โดยเทียบ 
กับเกณฑ ์

จาก 
ส่วนกลาง 

 

 / 
โดย

วิเคราะห ์
จาก 

สมรรถนะ 
เฉพาะ 

เทียบกับ 
เกณฑ ์
จาก 

ส่วนกลาง 

/ 
โดย

วิเคราะห ์
จาก 

สมรรถนะ 
เฉพาะ 

เทียบกับ 
เกณฑ ์
จาก 

ส่วนกลาง 

/ 
ท ากิจกรรม 
ประเมิน 

สมรรถนะ 
รวบยอด 

โดยเทียบกับ 
เกณฑ์จาก 
ส่วนกลาง 

 

/ 
ท ากิจกรรม 
ประเมิน 

สมรรถนะ 
รวบยอด 

โดยเทียบกับ 
เกณฑ์จาก 
ส่วนกลาง 

 

/ 
ท ากิจกรรม 
ประเมิน 

สมรรถนะ 
รวบยอด 

โดยเทียบกับ 
เกณฑ์จาก 
ส่วนกลาง 
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4.3 การรายงานผลการพัฒนาและเลื่อนชั้น 
 การรายงานผลกาพัฒนา 

1) การรายงานผลการเรียนรู้ในระหว่างชั้นปีและเม่ือจบช่วงชั้นให้อิงสมรรถนะ โดยมีองค์ประกอบอย่าง 
น้อย 2 ส่วน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนบรรลุ และสรุปผลระดับสมรรถนะหลักที่ผู้เรียนบรรลุ 
            2) หากผู้เรียนย้ายสถานศึกษาระหว่างการศึกษาภายในชั้นปี สถานศึกษาด าเนินการสรุปรายงานผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและผลการเรียนรู้ที่บรรลุในช่วงเวลานั้น 
4.4 การเลื่อนชั้นของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเลื่อนชั้นระหว่างชั้นปี และการเลื่อนชั้นเม่ือจบช่วง
ชั้น 
        1) การเลื่อนชั้นระหว่างชั้นปีเป็นการประเมินเพ่ือจัดท าข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้
ในระหว่างการศึกษา หรือชั้นปีที่ 1 - 2 ของแต่ละช่วงชั้น ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นหากมีผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาที่เรียน ถ้าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่ าหรือไม่เป็นไปตามระดับที่คาดหวังที่สถานศึกษา
ก าหนด สถานศึกษาสามารถให้ผู้เรียนเลื่อนระดับชั้นปีได้  โดยจัดกิจกรรม หรือระบบสนับสนุนอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
        2) การเลื่อนชั้นเมื่อจบช่วงชั้น (จากช่วงชั้นที่ 1 ไปช่วงชั้นที่ 2) เป็นการตัดสินผลการเรียนรู้ในภาพรวมเพ่ือ
พิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้นระหว่างช่วงชั้น เมื่อจบการศึกษาหรือชั้นปีสุดท้ายของช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 การ
เลื่อนระหว่างช่วงชั้นสามารถด าเนินการได้เมื่อผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและมี
สมรรถนะหลักตามเกณฑ์ท่ีส่วนกลางก าหนด 
        3) เกณฑ์การเลื่อนชั้น ทั้งการเลื่อนระหว่างชั้นปีและเลื่อนเมื่อจบช่วงชั้นให้เป็นไปตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด ซึ่งต้องสะท้อนสมรรถนะและหรือคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตรทั้งนี้ ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติการเลื่อนชั้น โดย 
           3.1) เกณฑ์การเลื่อนชั้นระหว่างชั้นปี: ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ซึ่งระบุความสามารถส าคัญที่ผู้เรียนพึงมี (Minimum Requirement) 
           3.2) เกณฑ์การเลื่อนชั้นเมื่อจบช่วงชั้น ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนช่วงชั้น เมื่อบรรลุครบทุกผลลัพธ์การเรียนรู้
ช่วงชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และมีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ท่ีส่วนกลางก าหนด    
4.5 การจบการศึกษา 
          การจบการศึกษาของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
     4.5.1 เกณฑ์การจบการศึกษา ผู้เรียนจบการศึกษาได้เมื่อ 
       1) มีผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
       2) มีผลการพัฒนาสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ที่ส่วนกลางก าหนด โดยมีสมรรถนะหลักอย่างน้อย 2สมรรถนะ อยู่
ในระดับ “สามารถ” ขึ้นไป 
    4.5.2  สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา 
    4.5.3  หลักฐานการจบการศึกษาจากสถานศึกษาให้อิงสมรรถนะ   โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย  2 ส่วน ได้แก่ 
ผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบระดับการศึกษา และระดับสมรรถนะหลัก 
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